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ZESTAWIENIA SPOR POLSKO-LITEWSKI W HADZ 
Przemówienie delegatów litewskiego i polskiego 

Nr. 80259. 

IO ENDUCZOMLCZE 

Wczorajszy numer naszej gazety 
przynosi dwie odrazu wiadomości: 

zapowiedź rychłej sesji sejmowej i za- 

powiedź bliskiej rozprawy sądowej 

przeciw posłom więzionym w roku ze- 

szłym w Brześciu Litewskim. Odrzuć- 

my wszystko to, co się o Brześciu pi- 

sze, mówi i myśli, popróbujmy spoj- 

rzeć na zestawienie tych dwuch  tak- 

tów tak, jakby patrzał na nie dzienni- 

karz zagraniczny, w nasze spory nie 
uwikłany. 

Otóż dziennikarz zagraniczny gdy- 

by przeczytał, że proces brzeski i se- 

sja sejmowa anonsują się w jednym i 

tym samym czasie, niewątpliwie uczy- 

niłby przedewszystkiem taką obserwa- 

oję: Proces brzeski odbędzie się w cza- 

sie sesji sejmowej, a więc rządowi nie 

chodzi o zatajenie, ukrycie sprawy 

związanej z przestępstwami posłów i 

ich pobytem w Brześciu. Przeciwnie, 

sam jakgdyby wysuwa tą sprawę na 

światło. 
To jedno, co możemy na margine- 

sie tych wiadomości zapisać. Oczywi- 

ście prasa opozycyjna z chwilą rozpo- 
częcia rozprawy głównej w sprawie 

„kongresu wolności ludu'* wejdzie w 

stan gorączkowy, stan oczekiwania 

niewiadomo czego, stan namiętności. 
Trudno będzie wtedy pisać spokojnie. 
Dziś pozwolimy sobie uczynić jeszcze 

z 

nią chcielibyśmy tylko z ludźmi myślą 

cemi kategorjami politycznemi, myślą- 

cemi sine ira et studio. 
* 

W całej prasie europejskiej czyta- 
liśmy recenzje o książce p. Malaparte. 

Istotnie jest to książka napisana z fine- 
zją intelektualnią, którą dać może tyl- 

ko pochodzenie ze środowiska pierw- 
szorzędnej kultury europejskiej. Naj- 
Większy też komplement, jaki autoro- 
wi możemy wypowiedzieć, brzmiać bę- 
dzie: jest to książka Włocha. Książka 
hr. Sforzy, wroga Polski, śmigrtelne- 
So wroga faszyzmu, zatytułowana: 
„Budowniczowie Nowej Europy", na- 
pisana jest podobnie arcy-finezyjnie, 

jak ta książka p. Malaparte, wielbicie- 
la faszyzmu i faszysty. Czyni on zre- 

sztą niejeden błąd w czasie swego 0- 

powiadania w dziale swych informacji, 
lecz tezę swą zarysowuje w sposób 
Śmiały, architektonicznie piękny i no- 

woczesny. Twierdzi, że dla zamachu 

stanu, dla zmiany ustroju państwa, dla 

politycznego przewrotu jest kwestją 

drugorzędną, co o tem myśli publicz- 

ność, tłum, lud, naród. Dogmat o 
„Zwierzehnictwie ludu“ nie jest przez 

Pana Malaparte traktowany ze zbyt- 

niemi reweransami. Zamach stanu, to 

dla p. Malaparte kwestja techniki. Ob- 
sadzić elektrownie, telefony, tramwaje 

| agencje telegraficzno-prasowe, chwy- 
cić w swe ręce nerwy rządzące pań- 

stwem. Nie zaczynać, broń Boże, od 

ataku na koszary z wojskiem, lecz ra- 

czej na sale centrali telefonicznej. Chwy 

cić w swe ręce te druty telegraficzne, 

przez które idą rozkazy, wydawane do 

całego narodu, a wtedy można będzie 

te rozkazy wydawać spokojnie imie- 

niem rad robotników i żołnierzy, czy 

imieniem króla, dobra publicznego, re- 

publiki, wolnego ludu, samodzierżcy— 

zależnie od upodobania. Masy rozka- 

zów słuchać będą. Nie inaczej, zda- 

niem Malaparte postępowali ludzie, 

którym zamachy stanu się udały, o któ- 
rych w sposób interesujący w swojej 
książce opowiada. 

Czy ta metoda działa bez zarzutu, 
czy kwestja rządzenia państwem zale- 

ży od zgranych między sobą kilkuset 
ludzi, którzy w sposób umiejętny po- 
trafią aparat państwowy w ręce u- 
chwycić. — Nie! Makiamelizm p. Mala- 
Parte nie jest taki ciasny. Powiada on, 

że negatywnie, destrukcyjnie masy 
mogą zrobić dużo, jeżeli będą  stoso- 

wać opór bierny. I powołuje się tutaj 

na przykład zamachu Kappa. Gen. v. 

Luttwitz i Kapp opanowali Berlin sprę- 

żyście, rczumnie, po wojskowemu. Mi- 

nister Bauer odwołał się do strajków 

powszechnych. Wszystko stanęło. Kapp 

i Luttwitz musieli się cofnąć. 

Organizacje robotnicze inogą być 

trzymane w ręku przez matfje antypań- 

stwowe, zdradzieckie, komunistyczne. 

P. Malaparte (już to nazwisko zwią- 

zane jest jakby z atmosierą zamachu 

stanu) nie żywi zbytniego podziwu 

dla komunistów włoskich z przed za- 

machu faszystowskiego. Opowiada, że 

nawet sam Lenin śmiał się z komuni- 

stów italskich tej epoki. A ,sdnak mie- 

li oni liczne organizacje robotnicze w 

swoim ręku i oto włoski faszysta opo- 

wiada nam, co musiał czynić faszyzm, 

aby się z tem niebezpieczeństwem upa- 

rać. ` 

Posłuchajmy tego uważnie, bo jest 

*© naszą odskocznią do obserwacji, 

«tóra brzmieć będzie może trochę su- 

cho, lecz bardzo realnie: 

Pisze więc p. Malaparte: 

Aby przezwyciężyć strajki rewolu- 

cyjne i ruchawki robotniczo - chtop- 

skie, które stawały się coraz częstsze i 

groziły sparaliżowaniem całych  dziel- 

nic — faszyści chwycili się system 

okupowania poszczególnych regionów 

zagrożonych. Mobilizowano czarne ko- 

zawczasu opracowanego planu. Tysią- 

ce ludzi, czasami nawet piętnaście 

lub dwadzieścia tysięcy ludzi uzbrojo- 

nych, usadowionych do setek att, zwa- 

lały się na jakieś jedna miasto, na 

wioski, na okolice. W ciągu kilku go- 

dzin całe terytorjum obsadzone znajdo- 

wało się w stanie obleżenia. Wszyst- 

ko, co miało jakikołwiek. związek z or- 

ganizacjami socjalistycznemi, czy Ko- 

munistycznemi, było rozwiązane i roz- 

bite. Giełdy pracy, syndykaty, koła ro- 

botnicze, redakcje gazet, kooperatywy 

były miażdżoneł Ludzie, którzy nie 

uciekii, byli karmieni ryciną, obdarci, 

wypatroszeni, uspokojeni,  odnowieni, 

— puzez trzy czy cztery dnie maczu- 

gi pracowały sołidnie na setkach ki- 

lometrów kwadratowych. W końcu 

1921 r. taktyka ta stosowana. systema- 
tycznie i w coraz większej skali, zgru- 

chotała kości politycznym i zawodo- 

wym organizacjom socjalistów. 

A dalej pisze p. Malaparte: 

„„Koszule czarne zwróciły się prze- 

ciwko syndykatom republikańskim i 

katolickim z tą samą siłą i zaciekłością, 

z jaką pierwotnie zwalczały organiza- 

cje socjalistyczne. 
oraz w formie tłumaczenia 

Faszyzm musiał mieć pustkę na-' 

ekoło siebie, zniszczyć wszełką zorga- 

nizowaną siłę polityczną. 

Teraz porównujmy! Tylko, jedynie, 

wyłącznie porównujmy: 

Czy kongres krakowski był usiło- 

waniem wzniecenia ruchawek destruk- 

cyjnych robotniczo - cnłopskich? 

Był. Ё 

Czy jako reakcja na to asiłowanie 

przyszło niszczenie giełd robotniczych, 

syndykatów i inne środki więcej niż 

energiczne, aplikowane przez tysiące 

udzi do tysięcy ludzi, jak te, tylko co 

powtórzone za kolorowym opisem p. 

Malaparte? — Nie. 
Co wystarczyło rządowi Marszałka, 

aby niedopuścić do wywołania rucha- 
wek o charakterze destrukcyjnym, nie- 

bezpiecznym z początku dla rządu, po- 
tem dla państwa, potem dla społeczeń- 
stwa? — Osadzenie kilkunastu osób 
w więzieniu. 

Idąc za myślami i stosując metodę 
p. Malaparte, możemy powiedzieć c 

Birześciw:—Była to metoda wynoszona 

przez p. Malaparte, jako doskonała dla 
aktywnego obejmowania państwa, za- 
stosowana do sytuacji, w której prze- 

giwnik odwoływał się do ruchu o cha- 

HAGA, Pat. Przemówienia litew- 

skie w sprawie komunikacji na szla- 

kach Libawa—Romny i Landwarów — 

Koszedary trwały półtora dnia. Sidzi- 

PORZEBUWIERZORO SK ARCZÓK REZROR 

kauskas dowodził, iż zobowiązania 

międzynarodowe nie nakazują Litwie 

zmieniać polityki wobec Polski, po- 

dyktowanej poczuciem honoru, dopó- 

  

Areszty i rewizje w Poznaniu 
POZNAŃ, (Pat. W ostatnich 

dniach władze śledcze przeprowadziły 
rewizje oraz dokonały szeregu are- 

sztowań wśród wywrotowych żywio- 
łów na gruncie Poznania. W wiezie- 
niu osadzono kilkanaście osób. 

Minister Polski o Palestynie 
GENEWA. (Pat). Na 6-ej komi- 

sji w dalszym ciągu trwała de- 
bata nad sprawami mandatowe- 
mi. Między in. zabrał głos przed- 
stawiciel Polski minister pełno- 
mocny Miihisteln, który złożył 
deklarację w Sprawie mandatu 
palestyńskiego. Mówca podkreś- 
lił, że Polska interesuje się kwe- 
stją palestyńską, jako państwo, 
należące do Ligi i przez wzgląd 
na to, że wielka ilość obywateli 
polskich wyznania lub pochodze- 
nia żydowskiego interesuje się 

stworzeniem żydowskiej siedzi- 
by narodowej w Palestynie. Więk- 
szość emigrantów palestyńskich 
pochodzi z Polski. Z tych wzglę- 
dów Polska odnosi się z sympa- 
tją do dzieła, dokonywanego w 
Palestynie. Rząd polski przyjmu- 
je z zadowolenłem do wiadomo- 
ści wyniki zarządzeń, poczynio- 
nych przez mandatarjusza w ce- 
lu pacyfikacji kraju. Przedstawia 
ciel Poiski podnosi, że praw- 
Żydów w Palestynie powinny być 
zagwarantowane. 

Znowu katastrofa iotnicza 
TORUŃ. PAT. — W nocy z 17 na 18 

b. m. pod Płockiem wydarzyła się ka- 
tastrofa lotnicza. Mianowicie około pół- 
nocy spadł w pobliżu Płocka samolot, 
blorący udział w centralnych zawodach 
lotniczych, typu Potez XXV. Załoga sa- 
molotu w składzie ppor. obserwatora 
Borowca i siarszego sierźanta pliota 
Kopciucha, poniosła śmierć. 

Inne samoloty, biorące udzłał w za- 
wodach, lądują w Toruniu co 20 minut 
i w takich samych odstępach odlatują 
w kierunku Poznania. Do godziny 15 
przybyło do Torunia 16 aparatów. Jeż- 
nym z nich przybył zastępca szefa de- 
partamentu aeronautyki Ministerstwa 
Spraw Wojskowych płk. Sendorek. 

  

Pogromcy żydów przed sądem berlińskim 
BERLIN. PAT. — W dn. 18 b. m. rozpo- 

częla się rozprawa przed sądem doraźnym 
przeciwko aresztowanym przed tygodniem 

członków bojówek hitlerowskich, którzy bra 
li udział w pogromie żydów, urządzonym w 

dzielnicy zachodniej Berlina Na stole prezy- 
djalnym leży nagromadzony stos różnego ro 

dzaju przyrządów @0 мак ulicznych, jak 
kastety, noże sprężynowe, pałki gumowe, 

szpicruty i t. d. Na lawie oskarżonych z po- 
śród 44 schwytanych hitlerowców, znajduje 

się tylko 34, gdyż pozostałi oddani być mu 

sieli sądowi dla nieletnich. 
Wszyscy oskarżeni mają od 19 do 30 lat. 

Są to głównie robotnicy i studenci. 

Pierwszy z oskarżonych zeznaje, iż zna- 

1а się przypadkiem na miejscu zaburzeń, 

a nóż sprężynowy, który przy nim znalezio 

no, służył mu tylko do krajania chleba. Dru 

gi oskarżony utrzymuje, iż przybył tam w 

gronie 6 towarzyszy, aby przyjrzeć się te- 

  

mu, jak żydzi swięcą nowy rok i pokazać, iż 
są jeszcze inni ludzie oprócz żydów. Inny 

oskarżony przybył również, żeby zobaczyć, 

jak żydzi święcą „Sylwester galilejski”. 
Dwuch stahlhelmowców utrzymuje, iż są 

tylko spokojnymi przechodniami, którzy się 

znaleźli na sniejscu zaburzeń. Kastety noszą 
tylko dla własnej obrony. Inny oskarżony 

utrzymuje, iż potknął się podczas zajścia 4 
tyżko dla utrzymania równowagi uderzył ko 

goś ręką w twarz. Członek partji hitlerow- 
skiej Wartz twierdzi, że przyszedł na Kur 
fūrstendam tyiko po to, aby stwierdzić, czy 

istotnie jego dawna przyjaciółka została pro 

stytutką i uprawia swój proceder na Kuriir- 
stendamm. Inny oskarżony znowu miał rze 
komo randkę z przyjaciółką i t. d. 

Cały przebieg procesu ma dotychczas 
charakter wysoce niepoważny. Co chwila 
cała sala wybucha głośnym śmiechem. Prze- 
słuchiwanie oskarżonych trwa. 

ki nie nastąpi 

suwalskiego. 

Mandelstamm uzasadniał tezę, żę 

Litwa uprawniona jest do stosowania 

represyj, 

W piątek po południu rozpoczął 

przemówienie delegat Polski Mrozow- 

ski, stwierdzając obowiązek Litwy о- 

twarcie kolei, poczem poddał analizie 

rezolucję Rady Ligi z dnia 10 grud- 

nia 1927 roku. 
€-TZEROROJ CO RZZCZEYY PONAEWEJ (PRSZROCREIE CZEKA. 

Rewizyta francuska 
w Berlinie. 

Termin rewizyty premjera Lavala 
i min. Brianda w Berlinie wyznaczo- 
ny został na dzień 26-go września. 
Nie będzie to, rzecz jasna, wyłącznie 
kurtuazyjna wizyta,.a podróż od któ- 
rej w znacznym stopniu zależy jak 
się ułożą w przyszłości stosunki po- 
między Francją i Niemcami. Program 
pobytu w Berlinie francuskich mężów 
stanu opracowany został przy współ- 
udziale ambasadora Francji w Berli- 
nie p. Francoisa Ponceta. Na czoło 
wysuwają się zagadnienia ekonomicz- 
ne, które podzielono na cztery grupy: 
pierwsza obejmuje kwestje współpra- 
cy pomiędzy niemieckim węglem i 
francuską rudą. Według piojektu am- 
basadora Ponceta droga do porozu- 
mienia prowadzi przez udział francus- 
kiego kapitału w ciężkim przemyśle 
niemieckim. 

Drugą grupę zagadnień stanowi u- 
dział Francji w niemieckim przemyśle 
elektrycznym. Właściwie chodzić tu 
będzie tylko o rozszerzenie już istnie- 
jącego porozumienia w tej dziedzinie 
pomiędzy Francją i Niemcami. Do 
trzeciej grupy należeć będą sprawy 
udziału przemysłu niemieckiego w 
wielkich robotach mających na celu 
odbudowę zniszczonych, wskutek dzia- 
łań wojennych, rejonów we Francji i 
czwartą wreszcie grupę stanowić mają 
kwestje związane z finansowaniem 
niemiećko-sowieckich dostaw przez 
kapitał francuski, 

Oprócz kwestji ekonomicznych po- 
ruszą ministrowie francuscy zagadnie- 
nia polityczne, ale o tem prasa nie- 
miecka milczy stojąc na stanowisku, 
że ze strony Niemiec nie mogą mieć 
miejsca żadne ustępstwa polityczne. 
Jeżeliby nawet p. Laval i Briand ani 
słowem nie bąknęli w Berlinie o ko- 
nieczności gwarancji politycznych już 
sam program ekonomiczny bardzo ob- 
szerny wskazuje na doniosłość wizyty 
francuskiej. 

przywrócenie układu 

  

Groźna sytuacja rządu brytyjskiego 
LONDYN. PAT. Sytuacja rzą- 

du brytyjskiego "uległa w ostat- 
nich dniach bardzo poważnemu 
osłabieniu. Złożył się na to sze- 
reg przyczyn, z których przede- 
wszystkiem zaważyły: 1) strajk 

marynarzy floty  atlantyckiej, 
2) kryzys wewnętrzny gabinetu 
na tle kwestji wyborów, 3) wzrost 
bezrobocia (cyfra bezrobotnych 
przekroczyła 2800 tysięcy I zbliża 
się do 3 miljonów), 4) zużytko- 

Niemcy 6 buncie marynarzy angielskich 
BERLIN, Pat. Wiadomość o od- 

wołaniu manewrów floty angielskiej 
dlatego tylko, że część załogi zbun- 
towała się z powodu przedłożenia 

oszczędnościowego rządu wywołała w 
tutejszych kołach nacjonalistycznych 
wielkie zaniepokojenie. Prasa niemiec- 
ka zdarzenie we ilocie angielskiej za- 
licza do najbardziej sensacyjnych wy- 
padków ostatnich czasów  podkześla- 
jąc przytem, że kryzys społeczny i 
polityczny Anglji jest głębszy aniżeli 
powszechnie przypuszczają. 

Będzie to dla Anglji nauczką na 
przyszłość, pisze „Germania*, organ 
kanclerza Brueninga, jak niebezpiecz- 

nem jest podejmowanie niepopular- 
nych kroków w dziedzinie finansowej. 
Niektóre dzienniki zwracają się do 
Francji z zapytaniem, czy zechce wy- 
ciągnąć odpowiednie wnioski z buntu 
we flocie angielskiej i czy pozwoli na 
szerzenie się w Europie kryzysu go- 
spodarczego, który można byłoby po- 
konać Środkami pieniężnemi nagro- 
madzońemi w Paryżu. Koelnische Ze- 
itung twierdzi, że winną wszystkiego 
jest polityka, jaką angielscy mężowie 
stanu prowadzili w Wersalu przeciw- 
ko Niemcom. Polityka ta utrwalając 
hegemonję Francji mści się teraz na 
nich samych. 

eri r a aa i LŽS 

rakterze masowym. Metoda ta nie po- 

szła drogą maczugowania  tysiąców 

ludzi, jak to czynili faszyści, — wystar- 

czyło sparaliżowanie sztabu. Cat. 
P.S. — Spostrzegam po przeczytaniu, 

żem użył w artykule wyrazu Makiawelizm. 

Niejeden czytelnik zrozumie ten wyraz po 
staroświecku, po profesorsku, po dziewiętna- 

stowiekowemu. Makiawelizm będzie to. dla 

niego rządzenie przez chytrość, obłudę, tru- 
ciznę, podstęp, zdradę, niedotrzymanie słowa. 

Obecnie, zwłaszcza we Włoszech, głębiej się 
ujmuje Makiawela i jego naukę. Odrzuca się 
z niej jako nieistotne to, co nas raziło. Uwa- 
ża się, że Makiawelizm to przedewszystkiem 

wytworzenie siły w państwie i woli w pań- 

stwie, a więc i siły intelektu także. W tem 

pojęciu użyłem też ten wyraz. 

wanie kredytów zagranicznych. 
Jak wiadomo kredyt 50 miijonów 
zużyty był mniej więcej przed 
miesiącem. Konieczność zaciąg- 
nięcia nowego kredytu przyczy- 
niła się do upadku Labour Party. 

Niebezpieczeństwo załamania 
się kursu funta stało się już ta- 
kże aktualne. Wskutek wiadoemo- 
ści o spadku funta w Nowym 
Yorku i Holandji odpływ złota 
rozpoczął się na nowo. We 
czwartek 17 b. m. odpłynęło zło- 
ta na pół miijona f., w piątek zaś 
18 b. m. — na sumę 1.787.748 f. 
0 ile ;zaś rząd zechce przepro- 
wadzić konwersję pożyczki wo- 
jennej, który to zamiar Snowden 
oznajmił przedwczoraj oflcjainie 
w izbie Gmin, to będzie musiał 
zaciągnąć specjalną pożyczkę za- 
graniczną na przeprowadzenie 
tej konwersji. Uzyskanie takiej 

pożyczki w opisanych powyżej 
okolicznościach przedwczesnego 
wyczerpania 80 miljonowego kre- 
dytu może okazać się bardzo 

trudne. 

    

KTO SZYBKO DAJE, TEN DWA RA- 

ZY DAJE — GŁÓD I NĘDZA NIE 

CZEKA! | 
Konto P.K.OQ. nr. 82100 

. Komunikaty oraz 
oraz z prowincji o 25 proc drożej. 

nie przyjmuje zastrzeżeń co 

  

Audiatur et altera pais 
Pobyt w Europie Gandhiego zmusza 

uważnych obserwatorów życia politycz 
nego do zastanowienia się nad przysz- 
łością Anglji. 

Głos Narodu w Nr. 250 w artyku- 
le p. t. „Gość z nad Gangesu“ wypo- 
wiada takie zdanie: 

Wszystko, na co patrzymy, każe sądzić, 
że ruch wyzwoleńczy nad Gangesem nie da 
się wstrzymać; wszelka zresztą próba wstrzy 
mania go mogłaby sprowadzić takie walki, 
jakie przeżywają od lat blisko dziesięciu Chi- 
ny. Lecz, jeśli Indje są istotnie na drodze do 
wolności, co jakaż przyszłość czeka impe- 
rjum Brytyjskie?.. Jest ustawiczny postęp w 
usamodzielnianiu się jego części składowych. 
Australja, południowa Afryka, Kanada, Egipt, 
Irlandja. Dziś znów sprawa Indyj na po- 
rządku dziennym. Imperjum Brytyjskie za- 
czyna się powołi zamieniać w luźną federa- 
cję. Lecz, czy się ten proces na federacji 
zakończy? 

Ale troski o przyszłość Anglji w 
prasie polskiej ustępują miejsca cieka- 
wszym zagadnieniom, np. jak się ubie- 
ra Gandhi? 

Kurjer Polski w Nr. 255 udziela rze 
czowych informacyj na ten temat: 

W Londynie chodzi Mahatma w rodzaju 
kąpielowych spodni i ma na sobie tyże szali, 
ile wymaga klimat. Podobno zaprzyjaźniona 
z nim poetka. Mrs. Naidu utkała dlań specjal 
ną narzutkę z wełny a reformator męskiego 
stroju Rajmund Duncan zaprojektował dla 
niego jakieś długie spodnie. 

Czy Gandhi włoży długie spodnie, 
nikt jeszcze nie wie, ale o tem chętnie 
się mówi z braku lepszych tematów, 
gdyż nawet obrady Ligi Narodów nie 
dają tematów de żywszych rozmów. 

Czas Nr. 213 stwierdza  jało- 
wość parcyfistycznych deklaracyj, wy- 
głaszanych przez Niemców: : 

  

Słyszymy tylko słowa, po których nie 
następują żadne realnę czyny. P. Curtius pa- 
da w objęcia Francji i głosi pacyfistyczne ha 
sła, ale gdy tylko natknie się w Lidze na pro 
blemat dotyczący Polski, jak sprawy mniej- 
szošciowe, Gdańsk i t. p. — odrazu staje 
się szermierzem wojującego pangermanizmu 
i sztandar pokojowy rzuca do starych rupie- 
ci. Jest to niezawodnie także następstwo nie- 
mieckiego złudzenia, że Francję będzie moż- 
na od Polsk odzielić i dojść z nią do po- 
rozumienia naszym kosztem. 

Czas, mówiąc o Genewie, artykuł 
zatytułował: „Pielgrzymka do skały 
pokoju”, Polska Nr. 255 swój artykuł 
na tenże temat zatytułował „Cynicy*. 

P. Curtius przygotował się "właśnie do 
roli prokuratora, oskarżającego inne państwa 
o prześladowanie "mniejszości narodowych. 
P. Curtius ma bowiem odwagę i sądzi, że 
nikt na święcie nie wie, jak to sami Niemcy, 
których reprezentuje, umieją postępować u 
siebie w domu z Polakami, Litwinami, Duń- 
czykami, Fryzami nieszczęsnym,  najmniej- 
szym narodem słowiańskim Serbami Łużyc 
kiemi, pozbawionemi wszelkiego szkoinictwa 
narodowego. 

Komuż nie jest znana obłuda nie- 

miecka? Narzekania na tę obłudę nie 
na wiele się zdadzą, rozmyślania o niej 
nogą tylko do reszty zepsuć humor. 

A że © prawdziwy humor w obec- 
nych czasach jest trudno, należy się 
szczera wdzięczność Gazecie Admini- 

stracji i Palicji Państwowej, która ogło 
siła w Nr. 16 „Wzorowy statut o sa- 
moistnym podatku wyrównawczym dla 
gmin wiejskich'. 

$ 6 tego statutu brzmi tak: 

Podział ogólnej sumy podatku wyrów- 
nawczego, oznaczonego w $ 1 pomi po- 
szczególnych płatników przeprowadza się w 
ten sposób, że iłoraz, otrzymany z podziele- 
nia tejże ogólnej sumy przez sumę podat- 
ków, wymienionych w $ 4, przypadających 
na wszystkich płatników, mnoży się przez 
sumę tychże podatków, przypadającą na każ 
dego z tych płatników. 

Krótko, jasno, dostępnie dla wsi, no 
i nie gorzej od łamigłówek słynnego pa 
na Pętelki z „Tygodnika Ilustrowane- 
go“. 

Lektor. 

ZWALCZANIE GRUŽLICY W 
POLSCE 

WARSZAWA. (Pat). W dniu 16 b. 
m. przybył do Warszawy delegat 

francuskiego ministerstwa zdrowia p. 

Poix. Celem przyjazdu wybitnego Le- 
karza francuskiego jest zapoznanie 

się z organizacją i „metodami zwal- 

czania gruźlicy w Polsce. Pan Poix 
został przyjęty przez dyrektora de“ 

partamentu służby zdrowia p. Pie- 

strzyńskiego. W czasie swego w Poi. 

sce pobytu delegat francuski zwiedzi 
Instytut Przeciwgruźliczy w Warsza- 
wie, poczem uda się na ogólno-po 

ski zjazd przeciwgrużliczy do Zako 

panego.



  

dokoła htyżysu © rolnicioje 
W miarę zbliżającego się okresu 

zbiorów, coraz większa troska ogarnia 
ła producentów rolnych: — jak będą 
Kształtowały się ceny; produktów rol- 
nych, czy pokryją koszty produkcji, ja 
kie wreszcie będą warunki zbytu nad- 
wyżek w zależności od tej, lub innej po 
lityki gospodarczej rządu. 

To też ostatnie dwa miesiące mi- 
nęły pod znakiem licznych  konferen- 
cyj na temat zwalczania kryzysu w rol 
nictwie, eksportu, polityki zbożowej i 
t. p. zagadnień. Uchwały podejmowa- 
ne przez organizacje reprezentujące in- 
taresy rolnictwa z jednej, strony, a na 

konferencjach w ministerstwie  rolni- 

ctwa — z drugiej, świadczą, że czyn- 

niki rządzące całkowicie doceniają po- 

stulaty wysuwane przez rolnictwo i w 

miarę możności dążą do zadość im 

uczynienia. 
Z konferencyj z ostatniej doby na- 

leży wymienić: jedną z dnia 2 wrześ- 

nia, drugą — z dnia 3 września, mia- 

nowicie posiedzenie Prezydjum Związ- 

ku Organizacyj Rolniczych i konferen- 

cję. zwołaną przez ministra rolnictwa. 

- Na wymienionem posiedzeniu przy 

jęto jednomyślnie następującą uchwa- 

łę: 
a Niezmiennem dążeniem rolnictwa  pol- 

skiego jest, by stosowano w państwowej 

posityce zbożowej takie środki, które dopro- 

wadzą do cen, pokrywających koszta pro- 

dukcji. i 

Z W tym celu Prezydjum podtrzymuje cał 

kowicie zasady polityki zbożowej, przyjęte 

wi toku konferencji, zwołanej przez pana mi- 

nistra rolnictwa w czerwcu r. b. domagając 

się wprowadzenia ich w życie w całej pełni. 

Stwierdzając, żę tegoroczna produkcja 

czterech podstawowych zbóż przekraczać 

będzie wewnętrzne spożycie, należy wszelkie 

mi siłami dążyć do najszybszego wywozu 

zbóż zagranicę, celem najprędszego dopro- į 

adzenia .do niesienia się cen przez 

I Aaliopranie 2d na podstawie importu, 

czyli: ceny światowe plus cło przywozowe. 

Ponieważ w okresie eksportu skazani 

jesteśmy na wpływ katastrofalnie niskich 

cen rynku Światowego na poziom cen, OSsią- 

ganych u nas w kraju (cena światowa plus 

premia), nałeży wszelkiemi  silami dąžyč 

do znalezienia środków państwowiych na 

podniesienie stawek premjowych, uchwalo- 

nych na czerwcowej konferencji w Min. Rol- 

nictwa o 4 zł. za 100 kg. dla pszenicy, żyta 

i jęczmienia, oraz objęcia premjowaniem TOM 

nież owsa, równając go ze stawką żyta i 

jęczmienia. $ : 

Na konferencji, odbytej pod prze- 

wednictwem p. ministra |anta-Połczyń 

skiego uchwalono między innemi co 

„ następuje: 
1) Konferencja potwierdza uchwały po- 

wzięte w czerwcu r. b, w sprawie wytycz- 
nych polityki rolnej w roku gospodarczym 
1931 — 32 i stwierdza, że celem państwo- 
wej polityki zbożowej powinno być trzyma- 
nie ceny wewnętrznej na poziomie nie niż- 
szym, niż cena eksportowa płus premja przy 
wywożeniu bieżących nadwyżek dopóki na 
rynku wewnętrznym podaż nie zrównowa- 
ży się z popytem. Ponieważ nadwyżki wy- 
wozowe będą w tym roku według wszelkie 
go prawdopodobieństwa niewielkie i tem sa- 
mem ogólna suma wydatków na premje wa- 
hać się będzie w ciaśniejszych, niż dawniej 
rozmiarach, konferencja zwraca uwagę na 
konieczność objęcia systemem  premij wy- 
wozowych wszystkich czterech zbóż i pod- 
niesienia obecnych stawek  premij zbożo- 
wych, w szczególności za wywożoną psze- 
nicę. Środek ten zbliżyłby poziom cen zbo- 
ża w kraju już teraz do kosztów produkcji 
i walnie przyczyniłby sie do złagodzenia kry 
zysu rolniczego, który stanowi w Polsce nie- 
wątpliwie jeden z głównych powodów trud 
ności gospodarczych i finansowych doby 
obecnej. ° A 

2) Konferencja zwraca się do p. mini- 
stra z prośbą o spowodowanie, ażeby możli 
wię najprędzej zostały przeprowadzone stu- 
dja, mające na celu wyjaśnienie sprawy han 
dlu terminowego zbożem w Polsce. — : 

3) Konferencja zwraca uwagę miarodaj 
nych czynników na konieczność jaknajszyb 
szego uproszczenia formalności przy korzy- 
staniu z kredytu zaliczkowiego i zastawowego 

Nie wchodząc w merytoryczną oce 
nę tych, lub innych uchwał, musimy 
zaznaczyć, że od właściwego postawie 
nia sprawy zależy również los i nasze- 
go odcinka rolniczego, jakkolwiek nie 
jesteśmy zainteresowani bezpośrednio 
w eksporcie. W tym roku wojewódz- 
two wileńskie ma poważny, około 40 
proc., niedobór żyta, — a ponieważ 
dotąd niebyło ono samowystarczalne 
nawet w latach względnego urodzaju, 
możliwości eksportowe nie mają dla 
nas większego znaczenia. Większą ro- 

REZB TE ZEDO TZT TT ZORY ZDROWO REY TTE ZE OTOZ TE OZE a 

Kajakiem do Stambułu 
Odwiązuję*) fał (linka, służąca do 

podnoszenia żagla), aby w stosownej 
chwiłi opuścić żagiel. Płyniemy do 

brzegu pełnym wiatrem. Jednak fale 
ida szybciej od nas. ESTE 

- Dziwne wrażenie. Każda świeża ia 
la podnosi nas do góry i przestawia 0 
kilka metrów bliżej do brzegu. Jakby 
nasz „Sancho Pancha* był zabawką, 
przekładaną ręką olbrzymiego dziecka. 

Szybko zbliżamy się do skał. Huk 
rozbijanych fal jest już całkiem wyraź 
ny. Wpadamy do gardzieli. Na komen 
dę Wacka opuszczam żagiel i błyska- 
wicznie chwytam za wiosło. Kilka zała- 
manych kolejnych wałów wodnych wpę 
dza nas głębiej, skręcamy lekko w pra 
wo, jeszcze parę uderzeń wiosłami i... 

jesteśmy w jaskini skalnej, szczęściem 
dosyć wysokiej, by maszt nie zacze- 
pił. Wyskakujemy z łodzi i wciągamy 

ja głębiej na piasek. W tym zamęcie 
chleb wpada do wody i zupełnie roz- 
moka. Zatem pozostaje tylko miód. 

Rozglądamy się. Jaskinia dosyć 
przestronna. W głębi porozrzucane ko- 
ści. Mimowoli nasuwa się przypuszcze 
nie, że to któryś z naszych poprzedni- 
ków znalazł tutaj przytułek, 

*) Patrz nr. „Słowa” 210. 

lę odegrywač tu będzie konsumcja 
wewnętrzna. Ceny żyta w Wilnie kształ 
tują się obecnie jak ceny według gieł-- 
dy, warszawskiej plus kilka złotych (po 
niżej jednak kosztu przewozu na odle- 
głość od Warszawy). Jeżeli ceny żyta 
w okręgach produkcji nazbyt spadną, 
kalkulować się będzie import do mas 
żyta i mąki co wpłynie znów na zniż- 
kę cen na miejscu.  h. 

A # 

80.259 

vi 
Nie zwiekaj i wpłać 
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W Nowogródku 

ogłoszenia oraz prenumeratę 

„KURJERA NOWOGRÓDZKIEGO” 
1 „SŁOWA 

przyjmuje 

WŁ. Michalski — kiosk gazetowy 

Wielki Rynsk róg Grodzieńskiej 

% 

Światowy mistrz te- 
nisa w Warszawie 
SENSACYJNA WALKA COCHET'A 

ZE STOLAROWYM 

WARSZAWA. PAT. — W dniu 18 b.m. 

na kortach Legji rozpoczął się trzydniowy 

turniej tenisowy międzynarodowy pomiędzy 

Racing-Clubem paryskim a stołeczną Legją. 

W pierwszym dniu mogła się odbyć zale 

dwie jedna z gier pojedyńczych panów. 

Pierwszy, mecz: mistrz Świata Cochet — 

Maks Stolarow trwai okrągło 2 i pół godzi- 

ny, wobec czego następny mecz Landry— 

Ttoczyński musiano przerwać w  pierw- 

szym secie przy stanie 2:2, z powodu zapa 
dających ciemności. Mecz ten odbędzie się 

w sobotę, wraz z grą podwójną pp. Cochet 

i Landry —: bracia Stolarow. 
Wynik meczu mówi sam za siebie. W 
pierwszym secie Cochet wielce lekcewa- 

żąco odnosi się do Polaka, Już pierwsze 
gemy uczą go jednak, że sprawa nie pójdzie 

łatwo. Drugi set niespodziewanie wygrywa 
Stolarow 7:5. To samo w secie trzecim — 

4 dla Maksa Stolarowa. Przerwa zastaje 
stan setów 2:1 dla Polaka. Po przerwie Co- 
chet bierze się ostro do pracy, wygrywa 
czwartego seta gładko 6:4. Na początku 
iątego, decydującego seta wszystko prze- 

nawia za łatwem zwycięstwem Francuza. 
Cochet prowadzi 4:1, Tymczasem Stolarow, 

grający nadzwyczaj skutecznie i mądrze, 

nietylko wyrównuje, lecz zdobywa przewa- 

gę przy stanie gry 5:4 dla Maksa. Polak mia 

match ball. Piłka Stolarowa przy stanie de- 

rydującego gemu 40:30 dla Polaka pada w 
sam róg kortu j nie zostaje odbita przez Co- 

cheta. Mecz powinien być wygrany przez 
Stolarowa. Niestety sędzia linjowy  decydu 
je, że piłka Stolarowa była zła. To stanowi 
w pewnej mierze o spadku szans Stolarowa, 
który z trudem wytrzymuje wysokie napię- 
cie nerwowe, z jakiem walczył przez cały 
czas z mistrzem świata. Francuz wyrównu- 
'e, zdobywa następnie jeszcze dwa gemy i 
wygrywa 7:5. Przeto i mecz zdecydowany 
został na jego korzyść. 

  

Co robić?.. 
Z jednej strony jaskinia, którą przy 

zwiększeniu fali woda może zalać, 
wówczas napewno nie dojedziemy do 
Stambułu. Dwie drugie strony zamknię 
te w prostopadłe skalne ściany, z 
czwartej strony morze, przegrodzone 
od jaskini potężnemi grzywaczami. Co 
więcej, mapa wskazuje, że tuż za Mi- 

diah zaczynają się potężne skały i mo- 
rze jest pozbawione zatok. Na prze- 
strzeni osiemdziesięciu km. nie widać 
na mapie ani jednego osiedla. Jeżeli 
nawet uda się nam przebić przez przy 
brzeżne grzywacze i popłynąć dalej, 
inożemy, wobec braku jedzenia, zgi- 
nąć z wyczerpania. 

Decydujemy się próbować drapać 
s'ę po skałach. Mocujemy więc łódź 
do wystającego złomu skalnego na 
wypadek podniesienia się wody, na- 
stępnie rozbieramy się do naga. Pa 
przebyciu kilku metrów po pas w wo 
dzie znajduję miejsce bardziej dostęp 
ne i zaczynam sie wspinać Wacek po 
daje mi kolejno ubranie i mapniki z 
papierami i pieniędźmi. Przenoszę to 
etapami coraz wyżej. 

Jesteśmy już na wysokości drugie- 
go piętra przeciętnej kamienicy, gdy 
okazuje się, że dalsze wspinanie się 
jest niemożliwe. Powoli wycofujemy 
się i jesteśmy znowu w jaskini. 

Jeden przed drugim udajemy spo- 

SLO Wo 

Czy Hindenburg przyjmie Hitlera 
BERLIN. PAT. — W związku z 

wiadomością, jaka się ukazała w dzi- 

siejszej prasie, że prezydent Hinden- 

burg zamierza przyjąć Hitlera na au- 

jencji ogłoszony został komunikat, 

siwierdzający, że miarodajaym. kołom: 

  

  

mówiono. Koła te uważają jednak, że 

Hitler, zwracając się z prośbą 0 au- 

djencję, może liczyć na to, że będzie. 

przyjęty. 

  

Anulowanie uchwały Kortezów 
MADRYT. (Pat). Wobec tego, że 

uchwalony w dniu wczorajszym przez 
Kortezy artykuł | konstytucji może 
wywołać zagranicą niekorzystną inter-. 
pretację, Izba anulowała wczorajsze 

głosowanie, Prawdopodobnie artykuł 
ten zredagowany będzie: następująco: 
„Hiszpanja jest republiką demokra- 
tyczaą i liberalną, opartą na pracy*. 

Niezwykłe nieporozumienie 
NOWY YORK. PAT. — Na statku „Poło 

nia”, płynącym do Nowego Yorku, zmari 
niejaki Piotr Michalik z 'miasta Webster. 
Gdy wiadomość o Śmierci jego nadeszła dro 
gą radjową do Stanów: Zjednoczonych, pani 
Michalikowa z miasta Passaic myšlala, že 
umarł jej mąż, który właśnie wracał z wy- 
cieczki do Polski. To też w chwili, gdy „Po 
lonia* zawinęła do przystani, oczekiwała 
tam pani Michalikowa, ubrana w  żałobną 

suknię, przedsiębiorca pogrzebowy i kara- 
wan. Można sobie wyobrazić zdumienie pani 
Michalikowej, gdy wśród wychodzących ze 
statku dostrzegła swego męża. Do jakiego 
stopnia pomyłki takie są nieuniknione, wska 
zuje najlepiej fakt, że w podróży powrotnej 
ro Gdyni na pokładzie , Polonji* znajdowa- 
io się 3 Wójcików, z których każdemu było 
Zi na imię, a Rtórzy wzajemnie się nie 
znali, 

Sensacyjna spadkobierczyni królowej 
belgijskiej 

BIALOGROD. PAT. — „Politika“ po- 
daje sensacyjną wiadomość, iż na 
przedmieściu Blałogrodu zamieszkuje, 
jako dozorczyni domu uboga kobieta 
Toriic, która odziedziczy ogromny ma- 
Jątek bylej królowej beigijskiej Hen- 
rłetty, żony Leopolda Il. królowa Hen- 
rletta zapisała w testamencie cały ma- 

  

lątek swój ubogiej rodzinie, z której 
pozostały obecnie przy. życiu tylko 
wspomniane Toriic I jej siostra. 

Wszystkie formalności spadkowe są 
już załatwione I jedynie sąd arbitraża- 
wy w Paryżu ma stwierdzić w paź- 
dzierniku r. b. autentyczność testamen- 
tu królowej uznanego już przez dwór 
belgijski: 

  

Przed wyborami na Łotwie 
DYNEBURG. PAT, — W akcji 

przedwyborczej do 4-go sejmu łotew 
skiego Związek Polaków na Łotwie 
energicznie przeprowadza agitację 
wśród Polaków, zamieszkałych na tu- 
tejszym terenie. Jednakże polski man- 

dat poselski w Letgalji jest zagrożony 
przez renegata Ławrynowicza, który, 0- 
becnie połączył się z obozem  letgal- 
skich włościan - chrześcijan, t. zw. 
kristigów. 

  

zbiegły z Sołówek duchowny 
na czeie oddziału partyzanckiego 

SIEJE PANIKĘ WŚRÓD KATÓW BOŁSZEWICKICH 

Z pogranicza donoszą, że bolszewi 
cy zamknęli szczelnie granicę na od- 
cinku  Mołodeczańskin poszukując 
członków oddziału partyzanckiego, by 
iego popa Wiszyna, który ostatnio do 
konai całego szeregu wypadów na in- 
stytucje sowieckie w okolicy Zasławia. 

Wiszyn zbiegł niedawno z zesłania 
z Sołowek i zebrawszy koło siebie 

Połączenie Cerkwi 
greckiej 

z protestantami angiejskiemi 

Usiłowania, zmierzające do poro- 
zumiienia się i połączenia schyzmatyć- 
kich Kościołów wschodnich z prote- 
stantyzmem angielskim, datują się oć 
dość dawna. Jeszcze za panowania 
Elżbety, królowej Anglji (1558—1603) 
rozpoczęły się w tym kierunku roko- 
wania, odnowione obecnie, 
wie w wieku XVIII, 
lambeth wskutek coraz większego 
upadku Kościoła . anglikańskiego 
(Church ot England). Ostatnio schyz- 
matycki arcybiskup Konstantynopola 
zawiadomił przedstawicieli Kościoła 
anglikańskiego o powołaniu specjalnej 
komisji do przedyskutowania z prote- 
stautami spraw doktrynalnych, co po- 
służy za podstawę do ewentualnego 
zjednoczenia Kościołów możliwie je- 
szcze przed zebraniem  przedsynodal- 
nem Kościołów schyzmatyckich, które 
odbędzie się w czerwcu roku przyszłe- 
go z wyłączeniem tylko Cerkwi rosyj- 
skiej. Idzie obecnie 0 opracowanie 
wspólnego wyznania wiary, co przedsta 
wia wielkie trudności. 

Obrady w powyższej sprawie roz- 
poczęły się dn. 15 b. m.; już dziś za- 

po przer- 
na konferencji w 

kój. Padają żartobliwe słowa: „Kiep- 
sko z nami, panie Korabiewicz” -— A 
tak,, panie Leśniewski, niedobrze, 

Pozostając w jaskini, napewno zgi- 
niemy, płynąc dalej, może wytrzynia- 
my. Wniosek — trzeba płynać dalej. 

Ładujemy wszystko, włączając w 
to i ubranie, do schowków, a ze szcze- 
gólnem skupieniem resztki miodu. Wy-- 
ciagamy maszt i mocujemy go wzdłuż 
burty, by obniżyć środek ciężkości. 
Odwiązujemy łódź i jesteśmy gotowi. 

Sciągamy łódź na wodę i trzymając 
za burty, czekamy na większa serję 
wałów. Między taką serją, a następ- 
ną, zwykle panuje względny spokój. 

Nadchodzi. Podnosimy łódź do gó- 
ry, by woda nie wlała się do środka, 
a gdy wały przechodzą, wskakujemy 
do łodzi. Wiosłujemy z ogromnem na- 
tężeniem muskułów, by wypłynąć 
przed nową serją. Udaje się i tylko 
dwie mniejsze grzywy włewając nieco 
wody. 

Jesteśmy znowu na morzu. Nie pod- 
nosimy żagla, by wiosłować i w ten 
sposób obronić się przed zmarznię- 
ciem na ostrym wietrze, jesteśmy bo- 
wiem nadzy i co chwila zalewani wo- 
dą. 

Płyniemy w odległości około pół 
km. od brzegu. Nadbrzeżne skały co- 
raz wyższe i niedostępniejsze. Sięga- 
ią wysokości od kilku do kilkunastu 

kilkunastu „liszeńców* postanowił wy 
wołać ruchawkę na Białorusi. 

Partyzanci zamordowali kierowni- 
ka kolektywu w Zasławiu, a gdy na 
miejsce zabójstwa jechał wysłany spe- 
cjalnie przez GPU komisarz Małgajew 
Wiszyn napadł na jego samochód i po 
wymordowaniu ochrony, uprowadził 
Małgajewa do lasów i tam żywcem 
spalił. ” 

Dziełem partyzantów ma być jesz- 
czę cały szereg innych rozpraw z kie- 
rownikami okolicznych komun, którzy 
w tajemniczy sposób ginęli z chwilą, 
gdy oddalili się cokolwiek od osiedli. 
Dopiero po pewnym czasie natrafiono 
na ich ciała pomasakrowane do niepo- 
znania. 

W pościgu za oddziałem Wiszyna 
biorą udział 3 szwadrony kawalerii i 
straż ganiczna sowiecka. 
„ESEE TIT SESI STS VTEK 

stusa w Sakramencie Oltarza“. Z dru- 
siej strony wspomniany dr. Barnes na 
niedawnem zebraniu sekty  zwolenni- 
ków Vesley'a w Birmghamie ostrzegał 
przed zawieraniem innych umów prócz 
współpracy na terenie dobrych dzieł. 
„Nie znam związku równie dziwnego, 
jak ten, który wydaje się możliwym 
między niereformowanymi Grekami i 
nami“. — wyrazit sie dr. Barnes. Nao- 
gół zamierzenia unijne nie spotykają 
się z entuzjazmem w kołach angiel- 
skich. 

Wielkim zwolennikiem połączenia 
prawosławia z anglikanizmem jest, jak 
wiadomo, metropolita Djonizy, nie ty- 
le ze względów doktrynalnych, ile fak- 
tycznych. Z jednej strony broni się 
przed zlaicyzowaniem ustroju Cerkwi, 
z drugie* radby z 
nić węzły r” = cry ro 

pięter, schodząc prostopadle w mo- 
rze. Ogromne tale po odbiciu od skał 
wiracają i oto poznajemy właściwy 
sens terminu „fale stojące", o którym 
dotąd słyszeliśmy jedynie na wykła- 
dach fizyki, To jest nieco więcej, niż 
doświadczenie z uwiązanym z jednego 
końca i potrząsanym za drugi koniec 
sznurkiem. 

Gdy dwa idące naprzeciw siebie 
bałwany spotykają się pod nami, 
„Sancho Pancha* wyskakuje w górę. 
Gdy zderzenie fał nastąpi obok, opa- 
damy do kilkumetrowej doliny, a wiatr 
zgarnia wprost na nas wierzchołek 
wodnej góry. Nie widać posuwania się 
fal, tylko podnoszenie się wody w gó- 
rę I zapadanie w dół. Nie można prze- 
widzieć, czy za chwilę wyskoczymy 
w górę, czy zapadniemy, czy przechyli 
nas na tę lub na druga stronę, czy 
podniesie wysoko dziób, iub rufę, czy, 
czy przesunie gwałtownie w prawo, 
lub w lewo. Poprostu na morzu bała- 
gan nie do opisania. 

Jedyną Z naszej strony możliwą 
reakcją na te nieporządki jest pchanie 
się co sił naprzód i wypatrywanie za- 
toczki. Obserwowanie brzegu jest u- 
trudnione, ponieważ tylko chwilami 
jesteśmy wyrzuceni ku górze i inamy 
szerszy widnokrąg. Przytem stale trze- 
ba z łodzi wylewać wodę i uważać na 
utrzymanie równowagi. 

iowym dotychczas o: temu nic nie 

pratastantami zacieś- | аЕ 

TUTIS TIT NPISRSDIATAT TDIA TTISETISIETS 

Londynskie rachunki 
ostawionego Oraczew- 

skiego 
CIEKAWY PROCES PRZED» SĄDEM 

STOŁECZNYM 
W wydziale cywilnym warszawskie 

go: sądu apelacyjnego znalazła: się spra 
wa między prokuratorją generalną Rze 
czypospolitej Polskiej, reprezentującą 
interesy skarbu państwa, a. znanym z 
wystąpień publicznych Czesławem Ora 
czewskim o zwrot odszkodowania, za- 
płaconega przez poselstwo polske w 
Londynie majorowi wojsk angielskich, 
Williamowi Caridia w związku z zer- 
waniem przez Oraczewskiego. zawartej 
z majorem umowy. 

Proces dotyczy tego okresu życia 
Oraczewskiego, kiedy wolno mu było 
jeszcze nosić szaty duchowne. W tym 
czasie przyjechał do Londynu. Poszu- 
kując lokalu za pośrednictwem firmy 
angielskiej Berryman Gilles w Londy- 
nie, Oraczewski wynajął luksusowy 
apartment od mjr. Caridia, zawierając 
kontrakt roczny i zobowiązując sie 
płacić 5 i pół funta szterlingów czyn- 
szu tygodniawo, t.j. około 10 tys. zł. 
za rok, płatnych kwartalnie zgóry. 

Oraczewski zapłacił przy kontrak- 
cie za cztery tygodnie i przemieszkał 
10 dni, poczem wyjechał, zawiadamia- 
jąc mjr. Caridia, że mieszkanie zwal- 
nia. 

Anglik powołując się na zawarty 
kontrakt, żądał dotrzymania umowy, 
wkońcu zaś ograniczył się do żądania 
wypłacenia mit 25 funtów szterlingów 
tytułem adszkodowania za zerwanie 
umowy, co Oraczewski zaakceptował i 
sea zapłacić. Obiecał ale nie zapla- 
cit. 

Po wyieždzie Oraczewskiego z Lon 
dynu uparty Anglik postanowił nie da- 
rować straty i począł nachodzić posel- 
stwo polskie w Londynie, domagając 
się, by przedstawicielstwo polskie ure- 
gulowało dług za swego obywatela. 
Potrafił przytem trafić do przekonania 
ówczesnemu ministrowi, pelnomocne- 
mu, p. Skirmuttowi oświadczeniem iż 
straci wszelki respekt dla Polski, jeśli 
nie otrzyma 25 funtów. 

Poseistwo polskie pretensję mjr. 
Caridia zaspokoiło, przekazując następ 
nie sprawę prokuratorji generalnej, 
która wytoczyła przeciw Oraczewskie- 
mu powództwo o zwrot 25 funtów 
szterlingów wraz z procentami i kosz- 
tami sądowemi. 

Oraczewski tłumaczył się przed są- 
dem okręgowym, wbrew faktom stwier 
dzonym przez poselstwo polskie, iż za- 
warł kontrakt tylko na miesiąc. Sąd 
Okręgowy wychodząc z założenia, iż 
poselstwa nie miało żadnej potrzeby 
płacenia za pozwanego, skoro ten ani 
o to nie prosił, ani też nikomu nie udzie 
lał upoważnienia, powództwo prokura 
torji generalnej oddalił. 

Prokuratorja generalna zaapelowa- 
ła. 

Sąd Apelacyjny, któremu przewod- 
niczył sędzia Andrzejkowicz, uznał 
jednak, iż motywy pierwszej instancji 
są słuszne i powództwo  prokuratorji 
generalnej eddalit. 

II KLINIKA | 
(Zewnętrzna U.5.B. 

na Antokolu 
wznawia przyjęcia chorych z dniem 22 

września b. r. 

Przychodnia kliniczna czynna codzien- 
mie prócz dni Świątecznych od godz. 

10— 12 

iii 
Trieury MAROTT'a 

Wialnie WiICHTERLEGO 
-DREVERA I „UNIA“ 

Żmijki krajowe i zagraniczne. 
Grzecohtki (treszczotki) i trieury do 

siemienia Inianego 

poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
wWliino, Zawalna 11-a. 

   
  

Wacek żartuje: 
— Gdyby ktoś, chcący odebrać 

sobie życie, a niemogący się stanaw- 
czo zdecydować, zapytał mnie o radę, 
poradziłbym mu,... Uf!! 
reaguje na niespodziewane oblanie 
zimną wodą, po chwili mówi dalej: 

— ..poradziłbym mu przyjechać tu- 
taj i popływać jakiś czas na łodzi 
wzdłuż tych skałek. A morze samo 
już wszystko załatwi. I wykona to 
czysto, nie pozostanie śladów, Nikt nie 
będzie wiedział, ani gdzie, ani kiedy... 

Ja zaś wypowiadam uwagę innej 
treści: 

‚ — Jeżeli powrócimy do Wilna, do- 
pieroż będziemy opowiadali o tej prze 
prawie! Ale czy ktokolwiek będzie w 
stanie to zrozumieć?! 

Płyniemy tak około dwóch godzin. 
Siły są na wyczerpaniu. Wreszcie coś 
jakby zatoka. Morze napewno wchodzi 
nieco wgłąb lądu, ale nie jesteśmy pe- 
wni, czy wrzyna się za wystający z 
prawej strony cypel skalny. Jeżeli tak, 
możemy lądować, pod warunkiem, że 
niema podwodnych skał. 

Musimy próbować. W ostateczno- 
ści rozbijemy łódź, a sami, mniej lub 
więcej potłuczeni, dotrzemy jakoś do 
brzegu. 

Zresztą przy naszem szczęściu... 
Za chwilę jesteśmy w zatoce. Jest 

to zakręt w prawo. Za zakretem nie- 

e 74139 97906 107878 110904 123813 
162390 166783 174748 

W WIRZE STGLICY 
TO NIE SALCESON... 

Siedząc w ciemnym kącie 

Wasiak nucił grubym basem 
piosenke: 

Franek Zdunkiewicz 

Chłopak wojskowy 

Facet ognisty i bardzo: morowy 

Przyszedł na urlon: 

sześciotygodniowy. 
Urlop się kończy 

Czas do pułku: wrócić 

Ale Franusiowi 

Żal kolegów rzucić... 

Nagle urwał piosenkę i przestawszy tar- 

mosić harmonję rzeki do otaczających go 

wnuków: 

knajpy pan 

starą, rzewną 

— Gdzie to, gdzie się posiziały te dawne, 

dobre czasy. Gdzie te dawne ludzie. Ot taki 

na ten przykład Franek Zdunkiewicz, o któ- 

rym špiewalem — czyste złoto nie chłopak; 

nie chciał wrócić do pułku, a tu salcesony, 

czyli dawne ruskie stupajki przyszli po nie- 

go w sześciu, A on jednemu byka w nos, 

drugiemu byka w brzuch, trzeciemu iangę 
w ślip, czwartemu blachę w czoło — dwóch 

pozostałych wykoleił na podłogę i sam wia- 

ter bez okno! Bez majchra żaden honorowy 

człowiełe na ulicy się nie pokazywał. To by- 

li czasy, nie to eo dziś. Eh, łza się*w oku 
kręci.. 

Pu pam Wasiak siwy  dziaduś, gołnął 

jednym chaustem kufe: wódki, zagryzł śle- 
dziem, lecz humoru nie odzyskał i patrzał 
nadal z wyrzutem na skarlałe pokolenie dzi... 
siejsze, reprezentowane przez dwóch wnu-. 

ków Fełka i Narcyza. 

Młodzieńcy nie inogli znieść 

wzroku i wybiegli na ulicę. 

Już w kwadrans później dolatywał z ko- 
misarjatu tęskny ich dwugłos: Franek Zdtn- 
kiewicz, chłopak wojskowy... 

Dostali się za kratę — bo chciełi ucie- 

szyć serce dziadusia, rozbrajając połicjanta 
na rogu Wolskiej. 

Że jednak policjant polski, to nie ruski, 

salceson, więc znaleźli się przed sądem, gdzie 
zaaplikowano im po miesiącu więzienia. 

Stary Wasiak podkręcając wąsa opowia- 

da wszystkim z dumą tę przygodę wnuków 

i dodaje: 

— Nie udało się, mówi się trudno? ale zu 

*, szesmy chłopaki! Moja krew, jak prag- 
nę wolności. K. 

KTO WYGRAŁ? 
7-my dzień ciągnienia 23 Loterji Państwowej 

GŁÓWNIEJSZE WYGRANE 
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ma już stojących fal, tylko duże wały 
pędzą ku piaszczystemu brzegowi. Te 
wały wydają nam się teraz zabawką. 

Wprawne oko poucza, że jest płyt- 
ko. Wyskakujemy więc do wody i do- 
prowadzamy łódź do brzegu, podno- 
sząc ją na każdej grzywie. Jeszcze je- 
den wysiłek i „Sancho Pancha* leży 
na piasku. 

Stoimy nawprost siebie i śmiejemy 
się, jak rozbawione dzieci. W tej ci- 
chej, słonecznej, zasłoniętej od wiat- 
ru zatoce wierzyć się nie chce, że 
właśnie przed chwilą umknęliśmv groź 
bom morza. 

Ale słońce dotyka się już prawie 
okalających zatokę skał. Nie możemy 
więc wysuszyć koców, ani zdobyć po- 
siłku. Zresztą niewieleby pomogło dra- 
pamie Się po dzikich urwiskach z krą- 
żącemi nad niemi orłami. Dzielimy 
więc posiadany miód na dwie części. 
„Prawa - lewa" — żeby było spra- 
wiedliwie. Jemy wolno, z namaszcze- 
niem, Potem kilka łyków wody, ale 
oszczędnie, i spać, jak najprędzej | 
Wszystko mokre, ale po przezwycię- 
żeniu pierwszych dreszczów, kompres 
zaczyna działać. Sen dobry, ożywczy, 
aż do rana. O świcie odbijamy i pły- 
niemy na wiosłach do południa. Tra- 
fiamy przypadkowo na osiedle, kcło 
którego wylądowujemy, korzystając Z 
małej fali. 
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SOBOTA 

Dziś 19 W. s. g. 4 w. 59 

e Z, s g. 5 m. 28 
Eustachego 

CERSASODAŻIE 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO 

ROLOGICZNEGO U.S.B. W WiLNIE 

z dnia 18 września 1931 r. 

iśnieaie średnie 762. 

"Temperatura śrędnia --12. 

Temperatura najwyższa -+15. 

Temperatura najniższa +-11. 

Opad w mam. 0,9. 
Wiatr: cisza. 

Tendencja: stan stały. 

Uwagi: pochmurno, dźdżysto. 

  

RONIKA — 
triumfy. Reżyserja spoczywa w doświadczo- 
nych rękach p. Stanisławy Wysockiej, która 
jednocześnie kreuje rołę matki. Wnętrze W. 
Makojnika. 

W sobotę dn, 19 b. m. po południu o 
godz. 4 dla mładzieży szkolnej po cenach 
najniższych (50 proc.) dana będzie słonęcz- 
na komedja w 3-ch aktach |. Korzeniow 
skiego „Panna mężatka”, która ukaże się 
również o godz. 4 po poł. w niedzielę dn. 
20 b. m. po cenach zniżonych. R 

Począwszy od 22 b. m. rozpoczynają się 

„tanie iwitorki" po cenach najniższych. | 

— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś w 

sobotę dn. 19 b. m. powtórzone będzie XII 

scen dramatycznych J. Słowackiego „Horsz- 

tyūski“ ze znakomitym wykonawcą roli 

Szczęsnego p. Juljnszem Osterwą na czele, 

całego zespołu. : z 

Dramat ten dła swych walorów scenicz- 
nych i doskonałej gry wszystkich wykonaw 

ców doznał niezwykle ciepłego przyjęcia u 

publiczności, to też przypuszczać należy, iż 

dramat ten ściągać będzie publiczność do tea 

tru na Pohulance przez czas dłuższy. * 

— Występy Hanki Ordonówny w Lutni, 

W dniach 1, 2 i 3 października b. r., w Tea- 

trze Miejskim „Lutnia* w Wilnie wystąpi 

Hanka Ordonówna w komedji „Małżeństwo 

Fredenv" — Picarda i Jaeger-Schmidta. Ro 

la Hanki Ordonówny daje okazję do odśpie- 

wania całego szeregu nowych zupełnie 

   
  

  

OSOBISTE  „sosenek, W sztuce tej grać będzie zespół 
— Komendant P.K:U. Wilno—miasto, ożony z Hanki Ordonówny, Karoła Wyr- 

major Ossowski Maksymiljan, powrócił Z cz_Wichrowskiego, Stefanji Betcherowej 
urlopu wypoczynkowego i z dniem 18 bm. 

objął urzędowanie. Godziny przyjęć dla in- 

teresantów codziennie od godz. 11 do 13 

(z wyjątkiem świąt). 

URZĘDOWA — 

— Nowy wice-wOjewoda. Wczoraj 

objął urzędowanie  nowomianowany 
wice-wojewoda wileński p. Marjan Jan 
kowski. Przy tej okazji p. wicewojewo 
da złożył szereg wizyt. 

MIEJSKA 

— Plan regulacyjny Wilna został 
już prawie całkowicie przez Magistrat 

opracowany. Plan obejmuje + tys. ha 

obszaru i dzieli miasto na strefy: prze- 
mysłowo - handlową, gmachów publi- 
cznych i domów mieszkalnych. 

— Zamknięcie piekarń. aoimisja po 
rządkowa postanowiła zamknąć 6 pie- 
karń, egzystujących w antysanitarnych 
warunkach lub w nieodpowiednich lo- 
kalach podziemnych. 

— Skwer na Zarzeczu. Roboty nad urzą- 
dzeniem skweru nad brzegiem Wilenki koło 
cerkwi zarzecznej zostały już ukończone. Ca 
ły plac uporządkowano i rozbito na liczne 
gazony. 

| Dom Dziecka na Antokolu. 
Budowa Domu Dziecka im, Marszał- 
ka Piłsudskiego na Antokolu została 
już ukończona. 

Pozostaje jedynie uzupełnienie we- 
wnętrzne. Jeśli będą kredyty oddanie 
Domu do użytku mogłoby nastąpić 
jeszcze w roku bieżącym. 

— Nowy lokal Pogotowia. W przyszłym 
tygodniu Pogotowie Ratunkowe ma się prze 
nieść do nowego lokalu w 'murach po-fran 
tiszkanskich, 

  

AKADEMICKA- 
— Stow. Mi, Katol. „Odrodzenie. Komu- 

nikuje, że sekretarjat urzęduje codziennie od 
godz. 12 do 13. - NS ; 

W tym też czasie przyzmuje się zapisy 
nowych członków. Nowowstępujący na U.S. 
B. mogą zasięgnąć informacyj o studjach i 
© życiu akademickiem, —- Ul. Uniwersytecka 
Nr. 7 m. 9. 

— Składanie podań o stypendja. Zarząd 
Stowarzyszenia Bratnia Pomoc komunikuje 
ubiegającym się o stypendja, iż termin skła 
dania podań w Sękretarjacie Bratniej Pomo- 
cy upływa z dnięm 28 września r. b. poczem 
wszystkie podania zostaną przesłane przez 
Zarząd do odpowiednich Rad Wydziałowych. 

— Obiady ulgowe w Mensie Akademic- 
kiej. Koleżanki i koledzy chcący korzystać 
2 obiadów ulgowych w Mensie Akademickiej 
Winni złożyć podania o udzielenie zniżek 
do dnia 19 b, m. 

RÓŻNE 
— Sprawa zbytu inu. Delegaci 

ministerjalni którzy przed paru dnia- 
mi bawili w Wilnie, po zapoznaniu się 
z sytuacją w przemyśle Iniarskim, za- 
powiedzieli przedłożenie w Warsza- 
wie wniosków w kierunku usprawnie- 
nia eksportu Inu, o co zainteresowa- 
ni od dawna już zabiegają. 

TEATR ! MUZYKA 
— Teatr Miejski w „Lutni“, Dziś, w so- 

botę, dnia 19 b. m. premjera „Świętego pło-- 
mienia" — Maughama sztuki porywającej 
słuchaczy scenami pelnemi dramatycznego na 
pięcia, która święciła na wszystkich scenach 

  

(Qui pro quo), Piotra Ortowskiego (Redu- 

ta), Mieczysława Miłeckiego (Wilno) i Sta- 

nisława Jaśkiewicza (Wilno). : 

Po występach w Wilnie cały zespół uda 

się w objazd po kraju i w przeciągu paz- 

dziernika i listopada grać będzie „Małżeń 

stwo Fredeny“ w kilkudziesięciu miastach 

Polski. 
Reżyseruje 

Wichrowski. 

СО GRAJĄ W KINA. "" 

Miejski; Królowa bez korony. 
Hollywood: Złodziej miłości. 
Helios: Czar tanga. 
Casino: Na strunach miłości. 2 

łowy: Krwawy szt.-kapitan Gubaniew 

Światowid: Po zachodzie słońca. 

Ognisko: Halka. 

WYPADKI I KRADZIF7" 

— Pożar od rozpaionych węgli. W 

piątek, a godz. 2 min. 35 nad ranem 

w składziku domu Nr. 58 przy Wiłko- 

mierskiej, w czasie gaszenia węgla 

przez piekarza Szczawańskiego Szymo 

na, wybuchł pożar. Ogień strawił mie 

szkalny dom parterowy na szkodę Ano 

lika Icka. Interwenjowała straż pożar- 

na, która ogień ugasiła. Strat narazie 

nie ustalono. Wypadku z ludźmi nie 

było. 
— Ujęcie przemytnika. Szeregowy 5-g0 

Kom. P. P. Tywonek Andrzej zatrzymał na 

ul. Legjonowej Szpaka Wacława, mieszkań- 
ca wsi Kazimierówka, gm. trockiej, z tyto 
niem w ilošci 30 paczek pochodzenia litew 
skiego. Szpaka, razem z tytoniem, skiero- 
wano do Urzędu Celnego w Wilnie 

— Włamanie na Mostowej. Po wy 
łamaniu krat w oknie nieznani spraw- 
cy dostali się w nocy do pracowni ślu- 
sarskiej, mieszczącej się w dziedziń- 
cu domu Nr. 2 przy ul. Bogusławskiej 
i skradli różne narzędzia ślusarskie łą- 
cznej wartości 500 zł. na szkodę Agre 

sztukę p. Karol Wyrwicz- 

sta, zam. tamże. O kradzieży doniósł - 
policji Fin Zelman (Mostowa 13). 

— Okradli na ulicy. Na ul. 
Jagiellońskiej, około domu braci Jabł- 
kowskich, skradziono z kieszeni palta 
Kaczorowskiemu Kondradowi (Moniu- 
Szki 6) portiel z gotówką w sumie 45 
zł. Sprawca kradzieży zbiegł. 

— Kradzież podczas snu. Borowski Ka- 
zimierz, zam. w: Nowej Wilejce przy ul. Ka 
miennej 8, doniósł policji, że w czasie byt- 
ności u swego znajomego Szewczyka An 
drzeja (Kolejowa 3) został okradziony: z kie 
szeni spodni wyciągnięto mu, podczas snu, 
30 złotych. Kradzieży dokonała, jak się о- 
kazało, subłokatorka Szewczyka jeremczuk 
Marja. Zatrzymano ją, ale gotówki nie od- 
naleziono. 

Do kompletu 

przedszkola 
polsko - francuskiego 

z początkami nauczania, 

przyjmę dzieci kilkoro, inteligentne z 
dobrej rodziny, od 6 do 8 lat. 
Zapisy od 9-tej rano do 2-ej pp. 

Pańska 4 m. 4. (Obok Łukiszek) 

Po raz pierwszy stykamy się z Tur- na, rozpierająca radość i duma. 
kami. Bieda wielka, ale są gościnni. 
Dostajemy mleko zsiadłe i jajecznicę. 
Później korpulentny gospodarz chaty 
przynosi mam placek, zastępujący 
chleb. 

Jakiś krewniak czy znajomy gospo 
darza siedzi po turecku na ławie pod 
Gknem, pali faję, o długim, miękkim 
cybuchu i błogo się uśmiecha w prze- 
strzeń swoją chudą twarzą. Zdaje się, 
że to jedyne zajęcie jego beztroskie, 
bytowania. A kto wie, może snuje w 
swej głowie jakąś  historję, zastępu- 
jącą mu znakomicie szarą rzeczywi- 
stošč. 

Snujże sobie, chudzielcze, swoje 
wschodnie bajki, — my wolimy bez- 
pośredni, nieustanny rytm życia. 

ko + 
Następne dnie, to zmaganie się z 

wiejącym naprzeciw wiatrem i fałą, u- 
stawicznie zalewającą łódź. Wyczerpu 
jące do ostatka wiosłowanie. Ropień 
ną wewnętrznej stronie środkowego 
palca lewej ręki, rozszerzony na dwa 
sąsiednie palce i połowę dłoni. Ból nie 
do opisania, a ręka musi pracować. 
Prowizoryczna operacja przy pomocy 
tozrywania bolącego "ciała igłą, uma- 
czaną w jodynie. Dotkliwe zapalenie 
oczu naskutek nadmiernego światła. A 
wreszcie, wreszcie uroczysty wjazd do 
Przystani na Bosforze i wszechwład- 

I oto wręczamy Turkom w obecno- 
ści p.p. ambasadorostwa Olszewskich, 
p. konsula i kolonji polskiej źcłto- 
bordową banderę naszego klubu ze 
złotym nadpisem: „Akademicki Klub 
Włóczęgów' z jednej strony, a „Wil- 
no - Istanbul 1930* z drugiej. Wza 
mian otrzymujemy banderę kłubu Ga- 
lata - Serai, a od kolonii polskiej 
przez ręce p. ambasodora pamiątkowe 

80 medale. 

GE * 

W wielu miejscowościach nad- 
morskich pytano się nas, ile zarobimy 
przez swoją podróż. To samo pytanie 
zadał mi uroczysty kamerdyner pol- 
skiej ambasady, gdy nam wyniósł do 
auta koniak i ciastka (nie mogliśmy 
wówczas wstąpić, bowiem bezpośred- 
nio po wylądowaniu wyglądaliśmy, 
jak dzicy ludzie). Odpowiedziałem mu 
wówczas z uśmiechem, podniósłszy 
pod światło kieliszek wybornego pły- 
nu: „Un bon cognac, monsieur*! 

Ale to nie tak! Zyskaliśmy więcej, 
zyskałiśmy tęsknotę za rozhuśtaną po- 
wierzchnią wód i wiarę w możność 
dokonywania napozór niemożliwych 
wyczynów. Czesław Leśniewski. 

* 

SŁOW 

  

      

RADOŚĆ WILEA 

o 

NIEMA GRANICI 

  

I)yrekcja Poczt i Telegrafów zawiadamia, iż pomiędzy Wilnem a Siamem została uru- 

<chomiona komunikacja telefoniczna. Koszt rozmowy za jedną jednostkę wynosi 139 fr. 

  

inspekcja Wojewody 
Wileńskiego 

W dniu 17 b. m. wojewoda wileń- 

ski p. Zygmunt Beczkowicz dokonał 
częściowej inspekcji powiatu wileńsko- 

ockiego, zwiedzając miasto Nowo-Wi 

iejkę oraz gminy wiejskie Mickuny, 

Rudomino, Turgiele i Soleczniki. 

W gminie solecznickiej odbył p. 

wojewoda dłuższą konferencję z przed 

stawicielami miejscowych organizacyj 
społeczno - gospodarczych, interesu 

jąc się wynikiem ich prac dotychczaso- 

wych i perspektywami na przyszłość. 
W konferencji tej wzięli m. in. udział 
poseł do Sejmu p. pułk Bronisław WĘ 
dziagolski i p. Aleksander Sołtan, roz- 
wijący na terenie gminy solecznickiej 
żywą działalność obywatelską. 

W trakcie podróży inspekcyjnej od 
wiedził p. wojewoda prezesa Powiato 
wego Związku Ziemian p. Stanisława 
Wańkowicza w Peteszy oraz prezesa 
T-wa Organizacyj i Kółek Rolniczych 
p. Karola Wagnera w Wielkich Solecz 
nikach. 

W podróży towarzyszyli p. woje- 
wodzie naczelnik wydziału wojskowe- 
go urzędu wojewódzkiego p. Stefan 
Wiśniewski, inspektor wojewódzki 
związków komunalnych p. Aleksander 
Żyłko oraz starosta wileńsko-trocki p. 
jan Radwański. 

CHODZĘ PO MIEŚCIE. 
RZECZY, KTÓRYCH SIĘ DOPROSIĆ 

NIE MOŻNA 
Jest w Wilnie kilka takich dość pilnych 

a niezbyt kosztownych rzeczy z zakresu ur- 
banistyki, wobec których Magistrat nasz, mi 
mo kilkakrotnych nalegań prasy, obsenwuje 
ścistą neutralność. 

W myśl zasady „kropla wody drąży ka- 
mień*, przypominamy tu o nich raz jeszcze 
w formie skomasowanej. 

A więc najpierw polecamy uwadze ojców 
miasta wylot ul. Rydza-Śmigiego na Wielką 
Pohulankę, у 

W. Pohułanka to śródmieście, ul. Śmigłe 
go to jedna z wielkich arteryj, łączących 
centrum miasta z kołeją, a tymczasem co 
się tu dzieje: z jednej strony wysokie ogro- 
dzenie żydowskiego boiska sportowego, z 
drugiej nieogrodzone połe, pośrodku wyboi- 
sto piaszczysta połać gruntu z kępami ziele- 
ni; jakiejś jezdni, czy chodnika ani śladu, 
oświetlenia — również, ciągną się zaś te 
„dzikie pola” od iwyłotu aż do skrzyżowania 
z ul. Wiwulskiego! Taka oto droga prowa- 
dzi do wzorowego ośrodka szkolnego, znaj- 
dującego się o kilkadziesiąt krodów dalej 
przy tejże samej ulicy. Taki oto, sprzyjają- 
cy wszelkiego rodzaju praktykom zbrodni 
czym, pogrążony wieczorami w  ciemno- 
ściach, wertep toleruje się w dzielnicy SĄ- 
siadującej z osławioną,„„Nowostrojką" w dziel 
nicy, w której zupełnie niedawno jeszcze 
miało miejsce kilka napadów rabunkawych i 
morderstw !! =: 

Minimum niezbędnych w tem miejscu za- 
rządzeń, wygląda jak następuje: 1) ogrodze 
nie pola, 2) wybrukowanie wąskiej prowizo- 
rycznej jezdni środkiem ulicy, 3) ułożenie 
prowizorycznego  dwupłytowego chodnika 
przynajmniej po jednej stronie ulicy, 4) usta 
wienie conajmniej 1 latarni na połowie dro 
gi od Pohulanki do ul. Wiwulskiego. 

Przyjrzyjmy się z kolei innej jeszcze 
sprawie, jest nią kwestja wybrukowania 
(częściowego, chociaż tak, jak to mamy na 
ulicach: Legjonowej i Konarskiego) ulicy 
Zakretowej na odcinku od gmachu Uniwer- 
sytetu, aż do bramy parku Zakretowego, z 
jednoczesnem ułożeniem jakiegoś chociaż 
chodniczka, Droga ta, wiodąca do fermy uni 
wersyteckiej nad Wilją i siedliska imprez 
rozrywkowych — parku Zakretowego, przed 
stawia narazie istna Sacharę głębokich pia- 
sków i nieznośnego kurzu! 

Trzecią wreszcie sprawą,  ureguławania 
której nie sposób się doczekać, jest sprawa 
otoczenia chociażby jakąś skromną barjerą 
drewnianą placu przy gimnazjum im. K. Zyg 
munta Augusta, na którym z braku jakiegoś 
innego, odpowiedniejszego locum, ćwiczą 
siz nasze młode latorośle w trudnych arka- 
nach jazdy rowerowej. Plac ten, jedna ze 
stron, któregjo zwnosi się prostopadle o kil 
ka metrów nad poziomem ulicy Boufałłowej, 
w obecnym jego stanie grozi nietylko zdro- 
niu, łecz i życiu młodocianych sportowców! 

„Przechodzef“. 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
„KRWAWY SZT.-KAPITAN GUBENIEW** 

Zazwyczaj film połski — to Brodzisz, Sa 
wam, Malicka i inne uznane, firmowe gwia- 
zdy naszego ekranu. 

Tymczasem ujrzeliśmy w _ „Stylowym* 
film produkcji krajowej bez tych gwiazd, w 
obsadzie mało znanej — lecz mimo to wca- 
le dobrej. 

Scenarjusz filmu oparty jest na history- 
cznych dziejach unji i unitów w Chełmszczy 
żnie. Niezbyt szeroko zakrojone tło przytła- 
cza wątek akcji, która rwie się we fragmen- 
taryczności, ale tem nie mniej zainteresowa- 
nie utrzymuje sie w pewnem napięciu. 

Żadna inną wytwórnia nię odtworzy 
tak dobrze tła rosyjskiego jak wytwórnia 
i reżyser polski. Również i w tym filmie 
doskonale odtworzono typy wszystkie, Tyl- 
ko czy wogóle nie za wiele już tych filmów 
z samowarem i żandarmami? — Główną ro 
lę kobiecą kreuje Lili Lyana (?) bardzo mi- 
łe „dziewczę polskie" o łagodnych rysach 
twarzy. Szkoda tyiko, že zbyt mało ekspre- 
sji ma ta twarzyczka. Naogół film jest do- 
bry (jeżeli pominąć usterki ; braki debiutan 
tów), szczególnie, że zdjęcia robione są sta 
rannie i umiejętnie. Doskonały jest dobór sta 
tystów — chłopów. Nieco raziły reżyserskie 
pomysły w kontrastowem zestawieniu obra- 
zów. Trochę dramatycznie wypadła scena po 
ślubna zupełnie zbędna i niefortunnie zastę- 
pująca „sex appeal“. Tad. C. 

  

nowogródzka 
Kobiety nowogródzkie 

przy pracy 
Jedną z najruchliwszych organiza- 

cyj społecznych w Nowogródczyźnie 
jest niewątpliwie Związek Pracy Obyw. 
Kobiet. Stwierdzić to musi każdy ob- 
jektywny obserwator miejscowego ży- 
cia społecznego, jeśli nie chce nie za- 
uważyć tej istnej sieci instytucyj i 
placówek, które zaopatrzone w firmę 
Związku coraz gęściej i gęściej po- 
krywają teren województwa. 

I jeśli się zważy ze Zw. P. O. K. 
jest organizacją b. młodą, nie mającą 
za sobą ani tradycyj, ani doświad- 
czeń, przyznać trzeba, że to co zro- 
bionem zostało, jest pracą dużą ze 
wszechmiar na sympatję zasługującą. 

Nie trzeba tu zresztą słów, niech 
suche dane sprawozdawcze mówią sa- 
me za s'ebie. 

Zw. Pr. Ob. Kob. powstał na te- 
renie Nowogródczyzny w roku 1929. 
Początkowo praca jego sprowadzała 
się do akcjj w samym Nowogródku 
oraz w pow. nowogródzkim, jako naj- 
bliższym. Stopniowo przerzucono się 
i na inne powiaty i dziś niema już 
takiego, w którymby na Ślady tej ro- 
boty natknąć się nie było można. 

Dla ilustracji wymieńmy więc in- 
stytucje Związku według podziału na 
powiaty. 

W samym Nowogródku jest tych 
placówek 3: Bursa dla dziewcząt przy 
gimn. o 22 miejscach, przedszkole 
(obecnie bezpłatne, w roku ubiegłym 
płatne o frekwencji 40 dzieci), Stacja 
Opieki nad dzieckiem i matką. W 
pow. nowogródzkim Związek prowa- 
dzi przedszkola w Delatyczach, Adam- 
polu, Budejkowszczyźnie, Kuszelenie, 
stację opieki w Zdzięciole oraz Świet- 
licę w Niechwieniczach. 

W Baranowiczach prosperują: Bur- 
sa przy gimn. na 30 miejsc, . stacja 
opieki, Świetlica oraz złobek t. zw. 
zamknięty na 70 dzieci. Obecnie prze- 
widywane jest znaczne rozszerzenie 
tej instytucji, tak, ze będzie ona mogła 
zaopiekować się dwustoma dziećmi. 

W Słonimie istnieje bursa na 22 
dziewczynki, przedszkole. Przystąpio- 
no też do zorganizowania stacji o- 

pieki. - 
W Stolpcach związek prowadzi 

przedszkole taksamo jak w Lidzie, 
gdzie prócz tego istnieje stacja o- 
picki. 

Niešwiež i Wołożyn mają stacje 0- 
pieki, w których dokarmia się prócz 
tego dziecko. 
„Latem r. b. prowadzone 4 kolonje 
i półkolonje letnie, mianowicie w No- 
wogródku, Nieświeżu. Baranowiczach 
i Słonimie. 

. Godzi się spytać, kto temi wszyst- 
kiemi placówkami społecznemi kieruje. 
I tu z uznaniem podnieść należy, iż 
Związek korzysta wyłącznie z pracy 
wzorowej swych członkiń. Ma ich 
zresztą dość liczne grono, bowiem na 
powiat przypada średnio po 150 pań 
zrzeszonych. 

Działalność Zarządu wojewódzkie- 
„go została podzielona między szereg 
referatów, które prześcigają się na- 
wzajem w pracy, wykazując wielką ży- 
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B. prezes białoruskiego klubu Wołłejszo 
SPRAWCA OSZUSTWA W WILEŃSKIEJ KASIE KOMUNALNEJ. 

BOGATA PRZESZŁOŚĆ AFERZYSTY 

WILNO. — Dochodzenie w spra- 
wie niezwykle pomysłowego oszustwa, 
ofiarą którego padła Wileńska Kasa 
Komunalna, zostało uwieńczone sukce- 
sem. Jak donosiliśmy, władze policyj- 
ne, które już onegdaj wpadły na trop 
oszustów, aresztowały w Wilnie w 
dniu wczorajszym znanego na wileń- 
skim gruncie z rozmaitych  podejrza- 
nych afer Stanisława Wołejszę. 

Aresztowany Wołejszo ma niezwy- 
kle bogatą przeszłość. Jeszcze przed 
wojną — za rosyjskich czasów — po- 
pełnił on jakieś malwersacje i trafił do 
więzienia, z którego uwalnia go wy- 
buch wojny europejskiej. Po wojnie 
wypływa w Wilnie już jako . Białoru- 
sin. 

Dawne jego sprawki są zapomnia- 
ne chwilowo. Piastuje godność preze- 
sa Białoruskiego Klubu  Obywatel- 
skiego w Wiinie (t. zw. Hrotnadzian- 
skoje Sobranje), a w roku 1922 wita 
uroczystem przemówieniem _zebra- 
nych na bankiecie w Klubie pierw- 
szych posłów bałoruskich! 

_ W roku 1924, latem, podejmuje się 
niespodzianie akcji polonofilskiej, po- 
czyta wydawać „Hramadzki Hotas“ 
(Głos społeczny) i uzyskuje (o to mu 
właśnie chodziło!) koncesję na pro- 
wadzenie „łotta”! 

Hazard w tej formie jest w owych 
czasach nowością, publiczność wali do 
klubu drzwiami i oknami, a pieniądze 
wartkim strumieniem napływają do 
kieszeni pomystowego „prezesa“. Nie- 
stety po upływie półrocza urywa się 
ta „złota rzeka”, ponieważ Wołejszę 
wysadza z siodła inny amator tego in- 
tratnego interesu. 

Ruchliwy Wołejszo, nie dając za 
wygraną, próbuje po pewnym czasie 
założyć nową szopkę polonofilską, tym 

razem w Grodnie; tworzy jakieś „Abje- 
dżańwie* zakłada znów białoruską ga- 
zetkę. Tym razem interes nie idzie! 

Wówczas Wołejszo wraca do Wił- 
na, przerzuca się do autobusów, zakła- 
da jadłodajnię na Ostrobramskiej, pró- 
vuje wespół z jednym ze swych kamra 
tów zorganizować restaurację-kabaret 
na ul. Mickiewicza. Rezultatem tych 
imprez, lub bankrutujących iub też nie 
dochodzących wogóle do skutku, jest 
szereg spraw sądowych Wołejszy, ja- 
ko to: o przywłaszczenie kaucyj pra- 
cowników, o oszukańcze kupno  auto- 
busu w drodze sprzecznej z przepisa- 
mi licytacji, wreszcie — ostatnia — o 
Aaiszowanie podpisu w testamencie. 

IPo tej ostatniej sprawie - nastąpiła 
krótka przerwa, jakgdyby dla nabra- 
nia tchu, i wreszcie — bomba! —- 0- 
szukańcze podjęcie okrągłej sumki 
5.000 dolarów w K.K.O. — wieńczące 
dotychczasową _ „działalność* Wołej- 
szy. 

LIST DO REDAKCJI 
Szanowny Panie! 

W numerze 214 z dnia 18,9 1931 r. ga- 
zety „Słowo”* została umieszczona  uotatka 

„Dookoła afery w Wileńskiej K.K.O.", w 
której wskazano, że akt notarjalny |. Frac 
kiewicza byt sporządzony podczas mego ur- 
lopu przez mega zastępcę. Niniejszem ko 
munikuję, że ten akt był sporządzony prze- 
de mną osobiście przed moim wyjazdem na 
urlop, w tym czasie mój zastępca p. Wła- 
dysław Krzemiński był na urlopie i żadnugo 
udziału w sporządzeniu aktu nie przyirao- 
wiał. 

Upraszam G sprostowanie 
„Stowo“ notatki powyższej. 

Z poważaniem 

Notarjusz Aleksander Rożnowski. 

w gazecie 

ANKSTESNE TEN TSO SEA 

Obecnie Związek Nowogródzki Zw. 
P-O-K. wysunął dwa postulaty, Je. - 
den dotyczy stopniowego przerzucen la 
swej działalności na wieś, co obecdie 
po opanowaniu miast jest już możli- 
we. Drugi zmierza do skonsolidowa- 

nia społecznej pracy kobiecej na te- 
renie województwa. 

Obu tym zamierzeniom życzyć na- 
leży powodzenia, 

‚ — Dlaczego bocian? Na rynku - nowo 
gródzkim tuż obok pięknej, starej kolumna- 
dy hał stoi sobie mały, okrągły budyneczek, 
blachą, zdaje się, kryty, na szaro pomalo- 
wany, 

_ Ot, coś w rodzaju budki z instalacją roz- 
dzielczą sieci elektrycznej. Kto wie, może 
na ten ceł właśnie służy, poto tu stoi. Nic 
by w tem nie było. 

Ale budyneczek-budka ma na czubku 
swego dachu ustawionego bociana z bla 
sh i Pęk koda (spierać się nie bę- 
ę). A na ścianach jego widnieje napis: ,, 

jesteś członkiem L.O.P.P.* o 
, Tu dopiero powstają pytania: co ma bo 

cian wspólnego z utylitarnem  przeznacze- 
niem budki i co ma bocian wspólnego z pro 
pagandą L.O.P.P.-u? 

Pytania są dość trudne, musi być prze- 
cież na nie jakaś odpowiedź, boć przypuścić 
trudno, żeby ten biedny bocian w miejscu, 
na którem go postawiono, jako ozdoba, po- 
kutował. Mik. ” 

& 
— Próbny alarm L.O.S.P. Wczoraj 

weczorem, o godz. 21 Lida została zaalarmo 
wana przeraźliwm rykiem syreny, zwiastu- 
jącej pożar. Na ulicach zawrzało, jak w ulu, 
każdy pytał o miejsce pożaru, lecz nie mógł 
się dopytać i dopatrzeć. Przejechał przez 
miasto wóz rekwizytowy z dwoma motorów 
kami i trzema beczkowozami lecz i to nie 
wyjaśniło zagadki, dopiero zatrzymanie się 
samochodu przed hotelem „Grand”* otworzy 
io oczy. Był to próbny alarm (zarządzony 
przez prezesa straży wespół z naczelnikiem), 
który wykazał dużą sprawność miejskiej 0- 
chotniczej straży pożarnej, która w przeciągu 
niespełna 10 minut od chwili odezwania się 
syreny przybyła na rzekome miejsce pożaru 
i dzielnie broniła hotelu „Grand* oraz košcio 
ła parafjalnego przed rozpanoszonym żywio 

wotność. tem, który objął drewniane budynki (dom 

Prace w podziemiach Katedry wileńskiej 
Po zbadaniu lochów w kapil- Zbutwiałe części tych trumien 

cy biskupiej w Katedrze, obecnie wynaszane są na powierzchnię 

przystąpiono do odmurowywania I składane w suche miejsce. W 
dwóch następnych lochów w na- związku z temi robotami zburzo- 
wie głównej, które również no część posadzki w nawie głó- 
mieszczą liczne trumny. wnej i bocznych. 

CZĄSOWE PRZERWANIE NABOŻEŃSTW, 
W związku z remontem, władze ko- Wobec tego została odwołana dzi- 

ściełne zarządziły przerwanie nabo- slejsza msza Św. poranna, jak również 
żeństw w Bazylice. suma i nieszpory w niedzielę. 

E. Magistrat zerwał umowę z Z. T. 
WILNO. Wniosek wicepr. miasta o zamiana kabli przyniosła straty miastu 

zerwanie umowy ze Zjednoczonem To- | w związku z tem o dalszem prowa- 
warzystwem Elektrycznem został przy- dzaniu robót elektrycznych przez Z.T.E. 
jęty przez Kolegjum Magistratu na nie może być mowy." 

AE posiedzeniu. Należne Towarzystwu pieniądze do 
Magistrat stanął na stanowisku, że czasu ustalenia wysokości strat nle bę- 

dą wypłacane. 

Malwersacje w Banku Spółdzielczym 
POSTAWY. W Banku. Spółdzielczym wiczówna przywłaszczała systematycz- 

w Krasnem ujawniono nadużycia, pole- nie pieniądze, wpływające do kasy z 
gające na fikcyjnem wcląganiu do ksiąg tytułu należności weksiowych a dla za- 
kasowych wpływów, które faktycznie tarcia śladów kradzieży, fałszowała 
były defraudowane, księgi. 

Nadużyć tych dopuszczała się urzęd- retowiczównę aresztowano. Straty 
niczka Banku Marja Kretowiczówna. Banku z powodu tych malwersacyj wy- 

Poczynając od kwietnia r. b. Kreto- noszą 2 tysiące złotych. 

  

zajazdowy) oraz plac Wolności i zagrażał 
uticy Suwalskiej. Ćwiczeniami taktycznemi 
kierował naczelnik straży p. Polaczek, a nie- 
odstępnym doradcą, wiykazującym wielkie 
zamiłowanie do tego zawodu były naczelnik 
о. Dworecki. Współdziałanie obi: naczelni- 
ków sprawiało na widzach bardzo sympaty 
czne wrażenie. 

W akcji ratowniczej wzięło udział 30 
strażaków i 6 oficerów straży ogniowej na 
40 kilku szeregowych. 

Z powyższego widać, że lidzka ochotni- 
cza straż ogniowa z prezesem—naczelnikiem 
rejonu, p. majorem rez. Januszajtisem nie 
śpi, lecz na zew syreny alarmowej natych- 
miast staje na swym posterunku. 

_ — Jak powstają pożary, które 
niszczą nasze wioski i mia- 
steczka, We wsi Porzecze, gm. bielickiej, 
powiatu lidzkiego wybuchł tajemniczy pożar 
w dniu 22 sierpnia, o godz. 3 rano. Było to 
akurat po silnej burzy, która przed kilku go 
dzinami nawiedziła tamtejszą okolicę. Że 
jednak jest tam czujna straż ogniowa, pożar 
został zlokalizowany natychmiast i nie wy- 
rządził większych strat za wyjątkiem spale 
nia się części dachu nad śpichrzem, komo- 
rą i chlewem, zresztą będących pod jednym: 
dachem słomiannym oraz uszkodzienia czę- 

Traf zrządził, iż strażacy lokalizując po- 
żar, znaleźli tlejący się kawałek szmaty. Da 
ło to powód do najrozmaitszych refleksyj i 
domysłów, które udzieliły się i władzom bez 

Rozpoczęło się śledztwo, które przynio- 
sło doskonały rezultat: oto okazało się, iż 
poszkodowany Stefan Huszczyński jest spraw 
ca = ą pożaru. 

A było to tak: Stefan Huszczyński, go- 
spodarz wsi Porzecze, gm. lidzkiej, niejedno 
krotnie przernyśliwał nad tem, jak się pozbyć 
terminowego długu wekslowego, który cia- 
żył na nim i jego bracie Andrzeju. Myślał 
nad tem ie, bo jakże można łatwo 
spłacć 1000 zł., skoro gospodarstwo trzyma 
się nie tęgo. 

Wiedzieli o tem nietylko domownicy, ale 
nawet i sąsiedzi. Perswazje sąsiadów dzia- 

łały na niego, dopóki nie sprzedał swojego 
nowego dormu, który przedstawiał większą 

a. ul ! i poczuł się wolnymi, przenosi się 
przed kilku miesiącami do syna Andrzeja na 
odzielne gospodarstwo. 

Zabierają na jakiś czas przed pożarem z 
opuszczonych budynków bardziej wartościo 
ye POZA, i czekają na odpowiednią 
chwilę. 

Zbiera się od kilku dni na burzę, dosko- 
nała okazja. I oto Andrzej w przeddzień po- 
żaru wywozi żłoby i nawóz z 
budynku, wypuszcza Świnie i czeka. Wieczo 
rem burza pewna. Postanawia działać fia- 
tychmiast, by upozorować zapalenie od pio- 
runa, Przygotowuje szmaty, zapala = 
i podkłada pod śpichrz, Ponieważ 

lunął jak z cebra, a strzecha i słoma rozmo 
kły do tego stopnia, iż nie mogły się zapa- 
lić, szmaty tliły się przez dłuższy czas. Wy 
buchł wreszcie płanowany pożar, który miał 
zniszczyć Śpichrz, asekurowany na 1200 zł., 
A jed w, wartość nie wyżej 400 zł. 

niestety. - 
Ten deszcz i szmatka, może i domysły 

sąsiadów, a najwięcej to chyba straż, która 
znałażła szmatkę, przeszkodziła ich planowi. 

Budynek został obroniony, a oni we trój 
sdn, sędziego śledczego pod do 

policyjny. ы 

iais dėde krodia Kun S wypadków 
na terenie całego państwa. poerpez * 

Dobra straż i przebiegła policja, to naj- 
es rękojmia do walki z częstemi pożara- 

8 SKIDEL 
— Warjat podpalił własne zabudo- 

wania. We wsi Puzewicze pod Skidlem 
tumysłowo-chory Mikołaj Sowa, przesia 
dużąc na strychu własnego domu podło 
żył pod strzechę ogień, powodując po- 
żar całego budynku. 

Sowa, korzystając z zamieszania, 
wyniktągo podczas akcji ratowniczej, 
zbiegł w okoliczne lasy. 

SZCZUCZYN 
— Odnalezienie starych monet polskich. 

W tych dniach we wsi Kutesze gminy So- 
bakińce pow. szczuczyńskiego 1a połu, na- | 
leżącem do włościanina żndczeja Powiadaj- | 
ko wykópano gliniany jzarnek, zawierający 
kilkaset sztuk monet polskich z r. 1624. 

Znalazca powiadomił 
miejscowe władze. ‚ E   o swem odkryciu |
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L zwykły samosąd k      M biety 
(„Pod groźbą siekiery wymusiła 100 zł. 

Zofla Lachowiczowa (Wilno — Anto- 
kolska 106) miała pewne pretensje па- 
tury finansowej do Stanisława Marcln- 
kłewicza (Wojskowc-Cmantarna 1), słu- 
szności których ten ostetni negował. 

Tak się złożyło, Że Marcinkiewicz 
był wczoraj w domu przy ul. Antokol- 
skiej 106, z *zego skorzystała Lacnhowi- 
czowa, by zatrzymać go w swem mle- 
szkaniu | żądać 160 złołych, które jej 
się rzekomo nateżały. 
Marcinkiewicz chciał na razie ulotnić 

się, jecz właścicielka mieszkania zagra- 
ziła mu siekierą | zapowiedziała, że 
dopóty go nie zwolni, aż ctrzyma żą- 
dane pieniądze. 

Materjały wybuchowe 
WILNO. Wczoraj policja przepro- 

wadziła niespodziewaną rewizję przy 

uł. św. jacka 5 i ujawniła u służącej jed 

nego z lokatorów tego domu, ukryte w 

kuferku materjały wybuchowe w posta 

ci petard artyleryjskich i granatów. 
Zatrzymana służąca daje bardzo 

mgliste wyjaśnienia, co do posiadania 

tych materjałów. 

Twierdzi ona, że petardy dał jej nadzone. 

  

barańdiicka, 
łowy czy główki? O posiedze- 

e S ies trzebaby pisać z ta- 

ką samą powagą, z jaką panowie rad- 

mi umieją debatować nad kiszkami cie- 

lęcemi, albo staczać dwugodzinne spo 

ry na temat: czy rada miejska rozstrzy 

ga sprawę stacji benzynowej, czy też 

ją tylko rozpatruje? Rozstrzygać, czy 

rozpatrywać — oto pytanie. Zdaje się, 

że radni mie robią ani jednego, ani 

drugiego. Poprostu duszą się W cias- 

nej salce od 8 do 1 i pół w nocy, psu- 

ją powietrze dymem papierosów, krzy 

czą i hałasują, nie umiejąc prowadzić 

dyskusyj parlamentarnie. Żal mi szcze- 

rze czcigodnego pana burmistrza. Ma 

on, jako przewodniczący, jedną tylko 

broń — dzwonek. Taki z napisem 

proszę kręcić. Ta też kręci i kręci, aż 

do zemdłenia palców, wreszcie opada 

bez sił: nec Hercules contra plures. 

Wówczas powstaje siedzący obok wi- 

ce-burmistrz Winnikow. Tak mówiące- 

go człowieka słyszałem pierwszy raz 

życiu. Pan Winnikow przemawia nie- 

zmiernie cicho, niezmiernie szybko i 

niezmiernie płynnie, nie modulując gło 

su. Krótkie jego przemówienia brzmią 

jak jednostajnie nucona kołysanka. 

Rzecz dziwna jednak: działanie ich 

jest silniejsze od dzwonków  burmi- 

strza. Radni, kołysani niemi, ucichają - 

na jakiś czas, zalega cisza, i można 

wreszcie spokojnie pogawędzić z Są- 

siadem. Nie na długo, bo wnet zerwie 
się radny Machay. Oto mówca. Stary 
wyga pepeesiak. Ma szkołę. Napytlo- 
"wał się nie jednym wiecu. To też peł- 
no ma na języku wyuczonych okrąg- 
łych zdań i mądrze brzmiących słów: 
rygory, odpowiedzialność, lud pracu- 

jący, solidarność, frakcja i t. d. sypią 

się i sypią. Cytuje nawet łacinę. O 
palaczu kotłów w łaźni powiada: nec 
sutor ultra crepidam. Ceni wielce swo 
ją głowę, o radnych zaś powiada: 
główki. Na ten temat prowadzi z nim 
właśnie dyskusję radny Weltman, pre- 
zes związku rzemieślników. 

— Niech radny Machay myśli, że 
on ma głowę. Dlaczego on nie ma tak 
myśleć? Niech radny Machay mówi, 
że my mamy główki. Dlaczego on nie 
ma tak mówić? 

Tego rodzaju dyskusja, prowadzo- 
na — jak widzimy — subtelnie, a iro- 
nicznie, pełna jest ukrytego jadu i ła- 
cno może doprowadzić do wybuchów. 
A že na sali jest duszno i gorąco, więc 
krew gra 1 о wybuch nietrudno. 

— W kwestji formalnej. Bez wy- 
cieczek osobistych. Na to są wolne 
wnioski. 

W takim 
pan Winnikow, albo 

momencie, albo właśnie 
zakręci jeszcze 

„Wzięty do niewoli'* na razie nie 
przejmował się wytworzoną sytuacją, 
lecz gdy minęło bitych pięć godzin, 
przymusowy pobyt w mieszkaniu La- 
chowlczowej, która w dodatku nie roz- 
stawała się z siexierą. tak mu dalece 
obrzydł, że dał upartej kobiecie żądane 
sto złotych l... uzysksł wolność. 

Z chwlią wyjścia na uiicę p Marcin- 
klewicz udał się do policji I zameido. 
R e wszysłkiem, ce mu się przytra- 

o. 
Protokuł naturalnie spisano. Jak tam 

było naprawdę? Właśniez w tym kle- 
runku prowadzona jest dochodzenie. . 

w kuferku służącej 
przechowanie pewien osobnik rzeko- 

mo jej krewny, który jakoby zwolniony 
z wojska, lecz gdzie on się obecnie 

znajduje, dziewczyna nie chce, czy też 

nie może wyjawić. 5 

Władze śledcze dokładają  wszet- 

kich starań, by sprawę tę wyświetlić i 

stwierdzić dia jakich celów znalezione 

materjały wybuchowe były groma- 

waz pan burmistrz, albo niewiadomo, 

skąd padnie wniosek O skreślenie z 

porządku obrad któregoś tam punktu. 

To są najprzyjemniejsze momenty po- 

siedzenia. To są wnioski, kiórym się 

nikt nie sprzeciwia. I w n:iarę Wwzro- 

stu dyskusji kurczy się porządek ob- 

rad coraz bardziej. Z dziewiętnastu 

„palących* kwestyj pozostaje wresz- 

cie siedem. Dwanaście uległo popular 

nej dziś redukcji. Ale dla tych dwuna- 

stu trzeba będzie za tydzień zwałać 

nowe posiedzenie. Ale na tem nowem 

posiedzeniu z dwunastu punktów sześć 

ulegnie znowu redukcji. Ale dla tych 

sześciu... ! jakże szczęśliwą będzie ra 

da miejska, gdy wreszciz dojdzie do 

posiedzenia, którego porządek będzie 

stanowił jeden punkt: odczytanie pro= 
eniu — poprzednie 'a posiedzenia 
Wes 'czas, jako że nie iuż nie lędzie 

i doty, powinnobv nastąpić szczę- 

c rezwiązanie ady. 

Tymczasem, w męce dyskusji riech 

płodzi jeszcze pomysły i projekty. 

Niech rozpatruje, rozstrzyga i akcep- 

tuje sprawę stacji benzynowej. Niech 

ma w swojem łonie takich obrońców 

ludu, którzy uważają, że ichwźż(Ańp 

iudu, którzy uważają, że ich. jedynym 

obowiązkiem jest zawsze i wszędzie 
opozycja. Firma Nobel składa ofertę 
na budowę stacji benzynowej. Czy 
oferta jest dla Magistratu korzystna? 

Tak. Nobel wybuduje stację, będzie 

płacił 1200 zł., ponosi wszelkie kosz- 

ty i odpowiedzialność, w razie niedo- 

trzymania przez siebie warunków umo 

wy pozostawia Magistratowi wszela - 

ką możność dochodzenia swych praw. 

Co należy uczynić? Odczytać jak naj- 

dokładniej prawnicza sporządzoną U- 
mowę, zastanowić się chwileczkę i za- 
akceptować. Ale od czegoż są obron- 
cy ludu? S 

— Gdzie protokuły? — wołają: — 
gdzie protokuły, prowadzonych z fir- 
mami pertraktacyj? — grzmią z tra 
giczną gestykulacją na całą salę. —- 
Bez protokułów nie możemy zatwier- 
dzić umowy!— 

— Ile litrów benzyny będzie mie- 
ścił zbiornik? — rzucają pytanie tak 
strasznym głosem, jakby tu chodziło 
nie o benzynę, ale o krew ludu prze- 
znaczoną dla burżuazyjnych  automo- 
bili. 

Na obrońców ludu jest jedna rada: 
głosowanie. Przy niem okazuje się, że 
trzech członków frakcji PPS — tow. 
Machay, Miezian i Janczukowicz i je- 
den bundysta Worobjewski stanowią 
zawsze zwartą i karną mniejszość, któ- 
rą z łatwością przegłosowuje pozostała 
większość; 24 radnych Polaków i Ży- 
6ów. Po głosowaniu usłyszymy za każ 
dym razem sakramentalne słowa: 

— W imieniu frakcji PPS, zakła - 
dam protest na piśmie. 
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O, heroiczny towarzyszu Machayu! 
Jak mi cię żal! Walczysz do ostatka, 
a powalony i zdeptany przez przewa- 
żającą większość, przecie nie ułegasz. 

Cześć ci, nieugięty bojowniku benzy- 

ny, kiszarni i łaźni! Obyś w przyszłych 
wyborach otrzymał zasłużoną nagro- 

dę: obyś został nawet burmistrzem i 

kręcił, kręcił dzwonkiem... 
Tymczasem pozwól: niech po załat 

wieniu sprawy stacji benzyncwej, ra- 

da miejska umorzy dziś jeszcze załeg- 

łe, niewpłacone podatki, i tak bowiem 
nie da ich się Ściągnąć, bo niema z 
czego; niech odda łaźnię miejską w 

administrację poręczającą, skoro ta łaż 
nia daje deficyty, a jej kierownik ma- 
gistracki nie umie sobie z nią pora- 

dzić. Trudno, może naprawdę Magi- 

strat nie umie rządzić łaźnią, może to 

istotnie zbyt wielkie i skomplikowane 
przedsiębiorstwo. Lepiej, że Magistrat 

w pokorze ducha uzna swoją niemoc i 

wydzierżawi łaźnię, niż gdyby miał 

wciąż do niej dokładać. Lud przecie 

potrzebuje kąpieli. Niech wreszcie za- 

stanowi się rada miejska nad kiszkar- 

nią t definitywnie rozstrzygnie sprawę: 

25 groszy od sztuki bydła za korzysta 

nie z urządzeń kiszkarni niech płacą 
odtąd rzeźnicy. 

Dosyć: Jak na pięć godzin pracy. 

— Kursy dla słych w Baranowiczach, 
Zarząd „Ognis Nauczycielskiego w 

Baranowiczach zorganizował w bieżącym ro 

ku kursy dla dorosłych, które obejmują dwie 
grupy, w zakresie 5-ej i 6 klasy gimnazja: 

nej pierwsza grupa i w zakresie 7 i 8-ej kla 

sy gimnazjalnej druga grupa. Otwarce na- 

stąpiło w dniu 17 września wieczorem w 

budynku szkolnym im. Adama Mickiewicza. 

Zajęcia rozpoczęły się już w dniu wczoraj 

szym, 18 września, o godz. 18. Na pierwszy 

kurs wpisało się 30 kandydatów, zaś na dru 

gi kurs 16-tu. Nauka na kursach odbyjwa 

się w gmachu Gimnazjum Państwowego 

przy ul. Szosowej. Zapisy kandydatów przyj 

muje się w dalszym ciągu. A * 

X Z sądownctwa. Wznowienie posiedzeń 

sądu powiatowego, po dwumiesięcznej przer 

wie, spowodowanej urlopami sędziów i re- 

montem gmachu sąud, nastąpi 26 września. 

Sesje wyjazdowe Sądu Okręgowego w Ba- 

ranowiczach rozpoczyna się dopiero w paź 

dzierniku. Na wokandzie szereg ciekawych 
spraw, między innemi wielki proces  komu- 

nistów. 

— Cyrk Barańskich w Baranowiczach. — 

Wczoraj wieczorem rozpoczęło się pierwsze 

przedstawienie w przejezdnym cyrku Barań- 

skich, który zatrzymał się w Baranowiczach 

na przeciąg 5 dni. Cyrk Barańskich rozłoko 
wał się na placu przed kolonją urzędniczą w 

Baranowiczach j codziennie daje jedno przed 
stawienie w godzinach wieczorowych, za 
wyjątkiem soboty i niedzieli, w których to 
dniach będą odegrane po 2 przedstawienia. 

Bogato zaopatrzony zwierzyniec ściąga moc 

publiczności, a zwłaszcza młodzieży  szkol- 
nej. Cyrk opuszcza progi Baranowicz w dniu 

22 września i udaje się prawdopodobnie do 

Słonima, A-wicz. 

X Ulotki antysowieckie. Śród 

Rosjan miejscowych, głównie zaś śród oko- 
licznych włościan białoruskich, rozpowszech 
niane są niewiedzieć przez kogo patrjotyczne 
odezwy jakiejś organizacji narodowej rosyj- 

skiej pod nazwą „Wierchownyj Krug Brac 
twa Russkoj Prawdy“. Pochodzą one podob- 
no z Ameryki. Nawołują do walki z bolsze- 
wizmem, zwracają się do całego narodu ro 
syjskiego. Zapowiadają przyszłą wielką woj 
nę z Sowietami, w której naród rosyjski wi- 
nien obrócić się przeciwko komisarzom, al 

bowiem „zwycięstwo komisarzy — to nie- 
szczęście Rosji, a pogrom ich — to zbawie- 
nie Rosji”. Komunizm umrze, a Rosja nie 
umrze — takie hasło widnieje na nagłów 
kach tych odezw. Acz hasła te godne są po- 
chwały, wydaje się jednak, że nasza wieś 

bałoruska nie powinna być terenem do sze- 
:zenia nacjonalistycznych programów rosyi 
skich. 

X Gołobczykównie Marji (Kopernika 27) 
oddano do prania kilkadziesiąt ręczników 
żołnierskich z 78 p.p. Każdy zaopatrzony w 
pieczęć pułkową. Powiesiła je po wyprariu 
w sieni, Nazajutrz oczywiście nie zualazła. 
Kto skradł? Policja melduje: sprawca zno- 
wu nieznany. 
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I POSZUKUJE SIĘ 

rytynowanego TAKSATORA 
na kosztowności i inne przedmioty z 

kaucją dla lombardu. 
Oferty z podaniem życiocysu oraz re- 

ferencje składać do Biurs Ogłoszeń 
„St. Grabowski w Wilnie, ul. Garbarska 

1*, pod „Taksator“ 

Sprzedaje sie plac 
przy ul Kalwaryjskiej 162, obsz. 1 
dzies. Można częściami. О warunkach 
nl. Wileńska 15 m. 3 lub ul, Ogórko- 
wa 46. (koniec). 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

    

  

  

RLN ż (dd dnia 19 go września i ca odz. 4 do 6-tej. Da uczącej się młodzieży. Wielki tilm sportowy + 
‚ w rcli główn.j r d t - MIEJSKIE | Żywy DOCISK need kawe. Tajemnica czarnego WĄWOZU" "Ny” 

SAŁA MIEJSKA bazaj Nad prodram: Niezwykłe polowanie. | 
Ostrebramzka 5 zd. wietki dramat w 12 aktach. Dzieje miłości Lady Hamiiton. 

6, 8 i 10. Królowa bez korony Nad program. Wesoła komedja w 1 akcie. Pocztowa orkie- 
stra pod batutą P. M. Salnickiego. Ceny miejsc: balkon 30 gr. parter 60 gr. Kasa czynna od godz. 330 do 10 w. 

Dźwiękowy Dziś! Wspaniały przebój KRC "iš! y pół ‹ "4 W rol, gł. cudowna para kochanków. 
RELIOS' dżwiękowy! Śpiew Tańce! GŁ AAEĘ TARGA jedyny godny zastępca Rudolia Valentino 

Р ь A poryw. Hiszpan Don Joze Mojlka, czarująca Monz Merio i Antonio Moreno. Cudowne pieśni argentyńskie! 
al. WILEŃSKA 54, Barwność scen! Upajający rytm tanga! vrzepych wystawy. Ceny zniżone od 60 gr. Pacai ek 6 g 46 8 y 10.15 - 

Tet. 326. Wkrótce filmy o których mówi cały świat „Szary Dem* | „Błękitny Express” 

KINO „ Otwarcie sezonu. w filmie 
HOLLYWOOD Największy prze ój Świata Ramon Novarre dZelkG GA 

Mickiewicza 22 $EWA ŻR - AŠ $Ą 3 £3 BE B$Ci Scenarjusz w-g powieści 

tel. 15-28 Parkiėriė R Bei i T т “& = „Zew tlała" + 
nerka Ramona Novarro jest słodka, pełna anielsziego uroku Dorothy Jordan w roiach pozostałych 

Renee Adoree i Ernest Torrente. Początek o godz. 4, 6. 8 i 10,20 

aźwi % IBU I Dziś! Po raz pierwszy w 

С Vie) NA STRUNACH ĄIŁOŚCI 
8 ei i N W rol głównych ulubieńcy publiczności wileńskiej Marcelia Albani i Alfons Fryland 

: Nad program: Tygódnik dźw ękowy „Foxa“. Na pierwszy seans ceny zniżone. 
AŚKA wi twł dhecst Początek seansów o godz. 4, €, 8i 10.15, w sobotę i niedzielę o godz. 2-ej. 

й Dziś! Kosztem olbrzymich sum uzyskališ ajaowszy lagier i $ : Dźwiękowy y my najaowszy superszlagier produkcji 193: r. 

Kino-Te« | KRWAWY SZTABS-KAPITAN GUBANIEW  cocigota Narodu Polskiego) 
STYLOWY" Potężny dramat w 12 akt. z dziejów niedawnej przeszłości wzmagania się o niepodległość. T. * z dziejów * i s . Tyranja carskich 

5 siepaczy. W rolach gł: najpiękniejsza gwiazda polskiego ekranu Li Lyana, Adolf Dymsza, Paweł O 
Wielka 36 Edmund Nebel i Hana Salon: > ° BIS     

ŚWIĘCIANY 

— Kresowy Związek Zie- 

mian, oddział powiatu święciańskie- 

go odbył walne zebrabie, na którem 

omawiano szereg spraw z dziedziny 

gospodarczej, a w szczególności spraw 

kredytowych i podatkowych. W wy- 

niku wyborów do Zarządu zostali wy- 

brani: Czechowicz Edmund z Surwili- 

szek jako prezes, Guzę. Aleksander z 

Komorowa jako wiceprezes i Edward 

Benisławski z Krykian jako czton ek 

zarządu. 
—$kazanie komunistów 

w >więcianach. Sesja Sądu 
Okręgowego w >więclanach pod 
przewodnictwem sędziego Sien- 
Kkiewicza rozpoznzła w piątek 
sprawę komunistów Trawkina, 
Mamińskiego i Czynczyka. Sąd 
wynióst wyrok, skazujący plerw- 
szegc na 2 lata ciężkiego wię- 
zienia, zaś dwóch pozestażych na 
kary po1 roku, przyczeń: wszyst- 
kim zaliczył 10 miesięcy aresztu 
prewencyjnego. Bronili oskarżo- 
nych mec. Zasztowtówna i mec. 
Petrusewicz. Podczas rozprawy 
oskarżony Trawkin był bardzo 
przejęty i stale płakał. Również 
wielkie zdenerwowanie okazywa- 
ła obecna na Sali rodzina Traw- 
«ina. Wniosku mec. Zasztowtów- 
ny o zwolnienie za kaucją Ma- 
mińskiego I Czynczyka niezwłocz- 
nie, Sąd Okręgowy nie przyjął I 
wymienieni zostali zatrzymani 
de odbycia pozostałych dwóch 
miesięcy Kary. 

: MOŁODECZNO 
— Nagiy zgon. W mieszkaniu telcze 

ra Miłaszewskiego w Zalesiu zimarł nagle 
5l-letni Motel Poźniak, cierpiący od dawna 
na wadę serca. 

— Pobili pasierbicę. W zaścianku Fiufa, 
gr. połoczańskiej, Teodor Szałowski wraz 
@ synem janem pobili ciężko pasierbicę, za 
dając jej kilka ran kłonicą iw głowe. 

— Wypadek na robotach ziem 
nych. Podczas robót ziemnych w pobliżu 
stacji towarowej usunęła się niespodziewa- 
nie ziemia, która zasypała robotników. 

Jeden z nich Wiktor Kisiel doznał cięż- 
kich obrażeń i został przewieziony do szpi 
tala żydowskiego. 

— Bójka w sklepie. W sklepie tapet przy 
ul. Wielkiej 34 wynikła bójka między wła- 
ściciejem sklepu Ginzburgiem a jego sy 
nem. 

Ojciec okazał się bardziej krepki od swej 
latorośli. 

       

BRASŁAW 
— Pożar. Pożar wybuchł w nocy z 13 

na 14 b. m. we wsi Rozeta, gm. i pow, bra 
sławskiego. Spłonął dom mieszkalny i chlew, 
5 owiec i świnia na szkodę Waszkiela Jakó 
ba. Straty wynoszą 1500 złotych. Przyczy- 
ną pożaru było prawdopodobnie nieostroż- 
ne obchodzenie się z ogniem. 

Z ORANY 
Odniósł on nieznaczne rany głowy. 

— Zabity przez pociąg. Pod Ora 
nami wpadi pod pociąg i poniósł Śmierć na 
wik robotnik kolejowy Aleksander Klacz 
0. 

CZYS SPEŁNIŁ SWÓJ OBOWIĄZEK 
WOBEC WSPOŁOBYWATEŁI DQ- 
IKNIĘTYCH KLĘSKĄ POWODZI? 

Konto P.K.O. ar. 8ZI0U 

NA ODMĘTACH MORZA 
Właśnie gdy na błękitnem jeziorze 

Nemi ustąpiły odprowadzone dziesiąt- 
kami pomp wody i szlam, które okry- 
wały w ciągu dwóch tysięcy lat nie- 
spelna, galery imperatorów rzymskich, 

na jednym z krańców starożytnego „or- 
bis terrarum“ Taurydzie, odkryto Wre- 
szcie tajemnicę zatopionego w głębi- 
nie Czarnego Morza grodu. Niebawem 
już na ekranach kinoteatrów ujrzymy 
widok, który będzie czemś równie 
śmiałem, co stare baśnie o Atlantydzie, 
zatopionej w ciągu jednego dnia przez 
wzburzone fale oceanu. 

Na Krymie, greckiej Taurydzie prze 
chowały się zdwna podania o jakichś 
wielkich i bogatych grodach, które 
wchłonięte zostały przed wiekami przez 
morze Czarne. Legenda ta znikła bez 
śladu za najazdem Tatarów, którzy 
usadowiwszy się tu na stałe, zniszczyli 
założone na ruinach greckich osady ge- 
nueńczyków. Ale niemniej legenda za- 
giniona w swej ojczyźnie Krymie, prze- 
szła do dzieł starych historyków. Dzie 
ła te mówiły, że ongiś szereg miast 
zatopiony został przez morze, że mię- 
dzy innemi Cherson, położony u ujścia 
Dnieprowego limanu, jest tylko nowym 
Chersonem, podczas, gdy stare mia- 
sto o tej samej nazwie tkwi w. głębi 

chersońskiej zatoki. Byli nurkowie, któ 
rzy jakoby widzieli ruiny jakichś wież, 
były starożytne przedmioty wyrzucane 
przez morze wzburzone na brzeg. 
Wszystko to jednak przyjmowano scep 5 
tycznie. Aż przyszły wielkie zaburze- 
nia dziejowe rewolucji rosyjskiej. 

Szukając trupów znaleziono miasto. 
Wiosną 1918 roku aljanci odebrali 

bolszewikom po kilkomiesięcznych rzą 
“ach porty Czarnego morza i Krym. 
Wówczas to pewna rodzina postano- 
wiła szukać zwłok jednego ze swoich, 
olicera marynarki. W dniach krwawej 
rewolty związanego, z kulą armatnią u 
nogi rzucili go skomunizowani mary- 
narze do morza. Przypadkiem wiedzia- 
no w jakiem miejscu. Nieutuleni w ża- 
lu rodzice pomyśleli o wydobyciu 
zwłok, które w morzu Czarnem, jak 
wiadomo silnie nasyconem solą, nie 
uległy jeszcze zapewne rozkładowi. 
Na miejscu, gdzie zginął oficer spu- 
szczono nurka. Zanurzył się on .w głę- 
binie — i nie wracał. Nie dawał znaku 
życia. Szarpnięto za sznur — nie rea- 
gował. Co żywo wyciągnięto go na 
wierzch, cucono. Z hełmu skafandru 
patrzyły straszne, rozwarte w przed- 
śmiertelnej trwodze oczy. Był martwy. 
Udar serca u zdrowego zupełnie czło- 
wieka. 

Zrozumiano, że na dnie wód było 

coś nadzwyczajnego. Z  wszelkiemi 
„nożliwemi ostrożnościami spuszczono 
drugiego nurka. W chwilę po zanurze- 
niu ałarmował już nagłemi, urywanemi 
sygnałami. Wyciągnięty, leżał martwy. 

Był jednak tylko omdlały, Oto na dnie 
inorza ujrzał całąarmję trupów koły- 

szących się z falami wód, wyciągają- 
cych ręce ku górze, ku niemu. Widok 
był straszny. Wszyscy straceni przez 
zbuntowanych marynarzy trwali tak, 
jak upiory, na dnie morza... 

To było w Odessie. Przy podobnych 

  

poszukiwaniach w Chersonie nurek na- 
trafił na prawdziwą, nie legendarną 
basztę, której szczyt sterczał trzy me- 
try zaledwie pod powierzchnią wody. 
Wieść o odkryciu przetrwała zaburze- 
nia rewolucyjne. Wreszcie niedawno 
ekspedycja bolszewickich / uczonych 
przeprowadziła systematyczne prace. 
Dziś, gdy one są ukończone, odkryto 
w rzeczy samej podwodne miasto zala- 
ne przed wieloma może tysiącami lat! , 

Praca odkrywców wymagała zbu- * 
dowania specjalnych aparatów, zwer- 
bowania kilkudziesięciu nurków. Wresz . 

cie odkryto, że niedaleko od latarni 
morskiej obecnego portu rozpoczynają 
się mury podwodnego miasta, pogrążo- 
nego w wodzie na głębokości 4 — 14 

metrów. Nad wodą — uczeni. Pod wo- 
dą — nurkowie. 

    

Wówczas kierownik wyprawy, ar- 
cheolog Grinjewicz zorganizował sy- 
stematyczną akcję. Nad brzegiem mo- 
rza pracowała komisja uczonych, pod 
wodą iurkowie. Ci telefonicznie zawia- 
damiali o każdem odkryciu i otrzymy- 
wali z brzegu dalsze wskazówki. Mia- 
sto mało kształt pięcioboku, obwie- 
dzione było murem, liczącym 20 baszt 
i bram. Niestety, o ile cyklopiczna bu- 
dowa muru twierdzy (z wielkich blo- 
ków kamiennych) zdołała się dosko- 
nale zachować to samo miasto jest spo 
wite w bujną, podwodną roślinność i 
mocno zniszczone. Odkryto jednak rui- 
ny jakiegoś pałacu czy świątyni, dalej 
podziemne przejścia, oraz szereg ulic 
1 doskonale zachowanym.. brukiem. 
(O prześwietny magistracie starożyt- 
nego Chersonu, niedościgniony wzo- 

e potomnych!) Na starodawnym ryn- 
ku odkryto napisy i po nich uczeni do- 

li do wniosku, że miasto to istniało 
iędzy czwartym a drugim wiekiem 
zed Chrystusem Panem. 
Najciekawsze, że cała praca zespo- 

in nurków została sfilmowana. Po raz 
pierwszy filmowano też bez używania 
„dzwonu*, lecz wprost ustawiając apa 
rat fotograficzny, poruszany elektrycz- 

nością i odpowiednia ochroniony na 
dnie morza. Film ten, dzieło rosyjskie- 
g0 operatora Cejtlina, ukaże się nieba- 
wem na ekranach. 

  

    

  

   Szkół 
Połecają na 

oraz dziczki na podkładki 

poleca 

do dwóch lat. 

Wi. Tew. Or     

RAID MOTOCYKLOWY WILNO—GRODNO 
— WILNO 

Nareszcie! 

V 

  

wi niedzielę raid ino   

Motocyklistów. 
Dziś już przepowiadać można, że, bądź Uł. Mickiewicza 44, 90 7. 

co bądź, Śmiała ta impreza (Śmiała, ze wzglę Przyjmuje chorych PrY- sgo 
du na znaną wstrzemięźliwość motorzystów) 
uda się. Piętnastu zawodników opłaciło już 

zapowie- 
doda 

nawet wpisowe, a ponadto kilku 
działo gwój udziaż. łlość rekordowa, 

jąca otuchy, 
Komandorem raidu jest p. ]. Sobecki, któ 7€:y 

ry wespół z prezesem Klubu p. M. Sitarskim 
ż. Krukowskim, inż, Szostakow- 

Felitanem i innymi człon- 
kami jury dołożą wsze!kich starań, aby wszy 
stko poszło składnie tak, jak na raidzie byc 
powinno. Zawodnicy postarają się o wyniki 

oraz pp. inż 
skim, Urnia        m, 

i wszystko złożył się na piękna całość 
na ten pierwszy, poważny krok w dziedzinie 
rozwoju tego sportu. 

Zaznaczyć jeszcze należy, że 

kietę klubową. 
Raid wyruszy o 4-€j rano, 

dziewany jest przed wieczorem. (t) 

NAJBLIŻSZE MECZE PIŁKARSKIE 

W dniu 26 b. m. t. į. w następną sobot 
odbędzie się w Wilnie ciekawy mecz Kiška, 
ski reprezentacyj: połskiej i żydowskiej, miej 
scowych klubów. Dochód z tej imprezy 
znaczony będzie na rzecz Centralnego 

ez Komitetu Szkolnego. 
ACZą: 

reprezentacja klubów polskich. 
‚ # okazji X-lecia Wil. O. Z. P.N-u zorga 

nizowane zostanie szereg imprez piłkarskich 
jak: turniej szóstkowy i mecz reprezentacyj 
cywilnych i wojskowych. 

. Ciekawe czy przy ustawianiu reprezenta- 
cji wojskowej gracze 1 p. p. Leg. traktowani 
"będą jako „wojskowi“? (t) 

RADJO WILEŃSKI: 
SOBOTA, DNIA 19 WRZEŚNIA 

1158: Sygnał czasu i hejnał 
12.05: Muzyka popularna ipiyty) 
13.10: Komunikat 
15.35: Program dzienny. 
15.40: „Co nas boli“ — przechadzka Mi- 
po 'miešcie. 
16.00: Audycja dła dzieci z Warszawy. 
16.50: Kom. dla żeglugi z Warszawy. 
16.55: „Wpływ dewaluacji surowców na 

kryzys życia gospodarczego” — odczyt z 
Katowic, wygłosi inż. B. Nitsch. 

17.15: Transm. międzynarodowych zawo 
dów łekkoatlet. z udziaiem Nurmiego, Kuso- 
cinskiego i Petkiewicza ze stadionu D.O.K. I 
w Warszawie, 

17.35: Odczyt z Warszawy. 
18.00: Koncert z Warszawy. 
19.00 Kom. Wil. Tow. i Org. Kół. Roln. 
19.15: „Nowe gospodarstwo na Pohu!an- 

ce” — wywiad z Mieczysławem Szpakiewi- 
czem, nowym dyrektorem teatrów wileńskich. 

19.40: Program na niedziele i rozm. 
19.55: Kom. z Warszawy. 
20.15: Muzyka lekka z Warszawy. 
22.00 „Na widnokręgu — z Warszawy. 
22.15: Komunikaty z Warszawy. 
22.30: Koncert chopinowski z Warszawy. 
23.00: Muzyka lekka z Warszawy. 

Mensa Akademicka 
Bakszta 15 przy Bursie U. S. B. 

Zreorganizowana i uporządkowana pod 
bezpośredniem kierownictwem Zarządu 
Bratniej Pomocy P.M.A U.S.B. Otwiera 
swe podweje dla Młodzieży Aksd, 
20 września b. r. Estetycznie udeko- 
rowana sala. Smaczne, zdrowe i tanie 
obiady. Swoje akademickie towarzystwo. 

Godziny ohisdowe 12.30 — 16, 

Ka 

  

„NACZ CZARNOCKICH“ 
bieżący sezon 

drzewka owocowe wszelkich odmian 

(Towar wyprodukowany i aklimatyzowany w warunkach suro- 

wego klimatu północnych Kresów Wschodnich 

Cenniki wysyłamy na żądanie 
Adres: Nacz Czarnockich, poczta Lachowicze koło Baranowicz. 

и = OSA 

wileński Spółdzielczy Syndykat Rolniczy 
wyborowe 

drzewka i krzewy owocowe 
ze szkółek Woj. Wileńskiego i innych (Podzameckich, Puław= 

skich i innych) wyłącznie doboru odmian handlovych z. Wi- 

leńskiej, o trwałych, odpornych na mrozy podkładkach. 

Ceny niskie. Przy większych zakupach i spėldzielnior: 

Sprzedaż pod k<ntrolą Inspektora Ogi:c:: 

„| Kółek Rolniczych. 

Będziemy mieli imprezę mo- 
tocyklową, na którą oddawna oczekiwali 
wszyscy, komu rozwój sportu motocyklowe 
go w Wilnie leży na sercu, Będziemy mieli 

— Grodno— Wilno, 
organizowany przez Wil. T-wo Cyklistów i 

у wszystkie 
firmy, sprzedające w Wilnie motocykle, za- 
deklarowały cenne nagrody, a ponadto każ- 
dy z uczestników otrzyma pamiątkową pla- 

powrót spo 

Žy- 

sie z doskonałą formą drużyny 1 
p. p. Leg. przypuszczać należy, że zwycięży 

krakowski. 

meteor. z Warszawy. 

  

z 2 pokoi 3 pokoi i 4 

- Pokój 
do wynajęcia 3 maja 
3 m, 4. 

Pokój "us 
do wynajęcia. Telefon 
ua miejscu, Wszelkie 
wygody, Dom w og- 
rodzie. Kalwaryjska 37 

0 

   
ki 

  

       i ozdobne 

        

    Mieszkanie 
na własność w domu 
spółdzielczym 4, po- 
koje, łazienka, wygo- 
dy. O warunkach do- 
wiedzieć się. Jagielloń- 
ska 7, m. 8 w godz. 
9—11 rano. 

Poszukuje się 
mieszkania 

2 pok. z kuchnią w 
okolicy mi. Pohulanki, 

  

      
   

   
    

    

  

    

Słowackiego, Wielkiej 
Ryt lub Zako «i Zgto- 

A szer: ; 2 

ima Tų 
      

    

vścią 
ь być z 

„SMieniem wydaje 
się dla spokojnego lo- 
katora. Portowa 23 m. 

  

  

Dr. 

Łukiew 
choroby weneryczne i wszystkiemi wygodami 

ul. Zygmuutowska 22, 
od 12 

icz Pokój do wyna- 
jęcia ze 

skórne 
powrócił m. 6. Oglądać 

    

    

      

watnych 5 — 7 
TE y 

Śr Glnsherg am 
by skórze, we” 

czne | moczopicio- Akademik we Wilańska 2 ad POSZUkuje umeblowa- 
114 — 8, Tej. 180 pokoju z utrzym. 

ifortep. u zacnej rodzi- 
  

367. 
аеа ср ay WY możliwie za udziel. 

ekcyj języka? niem, i 
Dr. Med. korepet. z zakresu 

Em. Cholem gimn. Dokł. of. najpóź- 
niej do 26 b. m. pod: 
H. Fenske Bvdgoszcz, 
Chrbrego 6. 

Gospodyni 
fachowa znająca się b. 

- dobrze na hodowli i 
gospodarstwie poszu- 
kuje posady, Filipa 6—6 
przy Kość, Św. Jakóba 
NZ ių 

Polecam 
dobrą, uczciwą, umie- 

Urolcg 
Choroby nerek,  pę- 
cherza i dróg moczo- 
wych przyjm. 12 — 2 
1 5—?. Jagiellońska 8 
tel. 10-63. 

  

GABINET 
Racjonalnej  iętną kucharkę — sła- 

pzekosmetyk IE Zarzeczna 28—3 

leczniczej Nago ОО 

ii Lektorka Miekiewicza 31—4 języka anglelskiego kobiecą i „przy uniwersytecieUŚB 
Urod pras udziela lekcji języka 

angielskiego. Dąbrow- 
nali, odświeża usuwa skiego 12 m. 3 
jej skazy i braki. Masaż 
twarzy i ciała (panie). 
Sztuczne opalanie cery. 
Wypadanie włosów i 
łupież. Najnowsze zdo- 
bycze kosmetyki racjo- 

Osoba” starszym 
wieku 

poszukuje pracy, chęt- 
nie zajmie się dziećmi, 

Gaj albo przy chorym, mo- 

Codziennie od g. 10—8 Wozy 2 
W. Z. Р "nie i utrzymanie ul. 

  

św. Ignac 3 — 
%заігфи-і. А. Z 

WOROŚĆ, ————————- 

dawki i kurzajki usuwa 
Gabinet 

J. Hryniewiczowej, 
ul, WIELKA X 18 m9. 

zmarszczki, wągry, ke 
ok į FIRMA i 

+ 

gano Gedi6 Centropai Leczniczej entiopa 
fi poleca węgiel Ari 

lepszych kopalń 
Przyj. w g. 10 - I i 4-7] górnośląskich i drze 

W. Z. P. AG %6,]]wo opałowe suche 

и е i zdrowe z dosta- 
wą do domu po 
cenach konkurencyj 

ŁÓRAŁE 
nych. Adres: 

Zamkowa 18. 

3 mieszkania |Tel. 17—sc. 
—З 

pokoi ze wszelkiemi 7) 

wygodami  nowocze- POPIERAICIE 
snemi, wanną na miej- 

„L.0.P.P. 
scu do wynajęcia ul. 

8888989565 

Słowackiego 17, 

OGŁOSZENIE 

  

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 
Władysław Cichoń, zam. w Wilnie, ul. G. 
Bouifałowa 19, na zasadzie art. 1030 U.P.C. 
ogłasza, że w dniu 2 października. 1931 r., 
od godz. 10 rano w Wilnie, przy ul. Św. 
Jańskiej Nr. 6 — 8 (sklep) odbędzie się 
Sprzedaż z przetargu publicznego ruchomo- 
ści, należących do. Piotrowskich Bronisława 
i Zofji, i składających się ze sweterków, ko- 
szul męskich, maszyny do rękawiczek i sto- 
łu, oszacowanych na sitmę 1190 zł. 

Komornik: Władysław Cichoń 
  , Wydawca Stanisław Mackiewicz, 

Drukarnia Wydawnictwa „Słowo”* Zamkowa 2. 

  
Redaktor w. z. Witold Faiarze»   

   


